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Foraldre og pårørende indbydes til at overvare de mundtlige
prøver, afslutningen for mellemskolen onsdag den 22. juni kl. 9
og afslutningshøjtideligheden samme dag kl. 10.
Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 10.
H. WILLY NIELSEN

Rektor traffes skoledage 12—13.

Christianshavns Gymnasium
Prinsessegade 35 - København K
AM. 5005

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 gym
nasiet, men giver ingen rettigheder.
I gymnasiet og realklassen kan opflyttes de elever, som har be
stået mellemskoleeksamen, og som skolen finder egnede dertil,
idet man i henhold til cirkulære fra undervisningsministeriet af
12. marts 1938 skal foretage en sådan sigtning af de tilmeldte
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 bestemmelse
eksamen ved hver skole i 3 eller 4 af de mundtlige fag. Års
karakteren i de fag, i hvilke eksamen er bortfaldet, medregnes
som eksamenskarakter.
I henhold til lov af 7. juni 1958 om gymnasieskolen vil der
ikke mere blive oprettet mellemskoleklasser, og mellemskoleeksa
men bortfalder, når de elever, der i år går i anden mellemskole
klasse, har bestået deres eksamen i 1962.
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Afgangsprøver 1959
De danske stile bedømtes af lektor M. Borup og rektor G. Buchreitz
(stud.), lektor S. Davidsen og overlærer R. A. Henriksen (real) og lektor
Elkjær (mel!.).
De engelske stile af lektor Hunosøe og lektor Tørsleff (stud.) og lektor
H. Buhl Nielsen og overlærer Tage Noesgaard (real).
De tyske stile af adjunkt Hertig og lektor Aage Nissen (stud.).
De matematiske opgaver af lektor Færge og lektor Røvik (stud.), lektor
Chr. Ottosen og stadsskoleinspektør Holmskov (real) og lektor Winding
(mell.).
Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver var: dansk (Illmn) lektor
Marholt; engelsk (Hins) adjunkt Fritze Halkjær; tysk (Hins) professor, dr.
phil. Steffensen; oldtidskundskab (Illmn) lektor Hatting; historie (Illmn)
lektor Poul Hansen; naturhistorie (Hins, Illmn og real) lektor H. C. Vestergaard; geografi (Hmn) lektor H. C. Vestergaard; kemi (Illmn) lektor
Viggo Jørgensen; matematik (Illmn, 4a og 4b) lektor Louise Mortensen.
Desuden deltog lærere fra Hendriksholms Skole og Højdevangens Skole i
censuren ved real- og mellemskoleeksamen.
Censor i skrivning var fhv. kommunelærerinde, frk. E. Schray, i tegning
kommunelærer Sv. Jagd Jensen, i sløjd kommunelærer N. Holstein Magnus
sen og i håndarbejde lærerinde H. Caspary, Odense.
Følgende elever bestod:

Studentereksamen
den nysproglige linie:
13,47 mg-r Birgit Michaelsen ............
14,23 mg + Anne Marie Nielsen ....
13,93 mg
Birgit Nielsen ..................
13,38 mg-r- Henrik Nielsen ...............
12,77 g+ Agnete Pade . . ................
13,56 mg-r- Kirsten Rathkens ...........
13,58 mg-r- Kirsten Sørensen ...........
13,59 mg-r- Erik Thorup ...................
13,20 mg-r- Niels Henrik Valerius ..

13,39 mg-r13,71 mg
14,19 mg +
14,01 mg
13,80 mg
13,86 mg
13,68 mg
14,16 mg
13,91 mg

den matematisk-naturvidenskabelige linie:
Jan Becher ...................... 13,12 mg-r- Flemming Jacobsen ....
Steen Bengtsson ............. 14,47 mg+ O1e Jans ..........................
Peter Bohn ..................... 13,76 mg
Karen Joh. Kristensen..
Jan Christensen ............. 14,40 mg + Hans Børge Nielsen ....
Jette Egsgaard .............. 13,65 mg-r- Lars Boye Petersen ....
Erling Fenger-Grøn .... 14,55 ug-r- Lone Reimer ...................
Finn Folkermann .......... 13,98 mg
Niels Henrik Skouenborg
Birgitte Glavind..... 13,79
mg
Karen-Lis Snoer .............
Jørgen Herforth Hansen 12,48 g+
Gitte Sørensen ...............
Kate Heide ..................... 14,60 ug-r- Irene Willenbrock ..........
Søren Riiber Høj .......... 13,50 mg-r- Annelise Ostergaard ....

13,15 mg-i13,18 mg-r13,41 mg-r14,08 mg
13,64 mg-r12,83 g +
13,54 mg-r13,40 mg-r13,59 mg13,97 mg
14,07 mg

Bent Christiansen ..........
Steen Garver ..................
Hjørdis Hansen .............
Birthe Johnsen ..............
Pia Kragh ......................
Birgit Lang-Jensen.........
Jutta Larsen ..................
Dorthe Lassen ..............
Jens Lauritsen ..............

Realeksamen.
Birgitte Andersen .......... 13,63 mg-r- Freddy Bagger ................ 14,09 mg
Erik Andersen .............. 13,99 mg
Thorleif Bergquist .......... 13,05 mg4Torben Folmer Andersen 13,19 mg-rIngolf Christiansen .... 13,22 mg-i-
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Inge Djerberg .................. 12,24 g
Vivien Larsen .................
Poul Flamand .................. 12,70 g +
Annette Madsen ..........
Henning Hansen .......... 13,63 mg-4Helle Madsen .................
Ingrid Hansen ................ 14,34mg 4Inge Muller ..................
Ole Hentzen .................... 12,86 g +
Vita Nielsen ..................
Mogens Jensen ................ 14,29mg +
Merete Næhr .................
Niels Thomsen Jensen . . 11,59 g
Nels Olsen ....................
Stig Jensen ...................... 14,03mg
Steen Olsen ..................
Winnie König ................ 14,03mg
Kirsten Vibeke Ovesen .
Karin Larsen .................... 13,96 mg
Ellen Birgitte Povlsen . .
Af realklassens elever fortsatte 1 i Ins og 6 i Imn.

13,72 mg
14,15 mg
13,07 mg-412,95 g +
14,37 mg +
13,85 mg
13,54 mg~
13,86 mg
12,77 g +
14,01 mg

Mellemskoleeksamen

blev bestået af 63 elever, hvoraf fire, nemlig Lis Runge Pedersen fra 4a og
Ulla Arndt, Gert Sloth Larsen og Ib Sandahl fra 4b, udmeldtes. 26 fortsatte i
gymnasiets nysproglige retning, 21 i den matematisk-naturvidenskabelige og 12
i realklassen.

Eleverne
Skolen har i det forløbne år været drevet som fællesskole med 6 mellemsko
leklasser, 1 realklasse og 9 gymnasieklasser. Elevantallet var pr. 1. september
1959: i mellemskolen 182 (90 drenge og 92 piger), i realklassen 17 (8 drenge
og 9 piger) og i gymnasiet 187 (91 drenge og 96 piger), i alt 386.

Lærerpersonalet
Med udgangen af skoleåret 1958/59 fik lektor N. V. Due be
vilget afsked, men han har - på grund af vanskeligheder ved
at skaffe lærere i fysik — indvilliget i at fortsætte som mid
lertidig timelærer med et mindre timetal.
Pr. 1 august ansattes cand. mag. frk. Mona Hansen som adjunkt
på prøve.
Med virkning fra 1. april 1958 blev følgende udnævnt til lek
torer i 26. lønningsklasse:
Lektorerne Egon Bork, N. V. Due, Georg Garde, Th. Jøek,
K. Kretzschmer og K. Philipsen.
Med virkning fra 1. august 1959 udnævntes adjunkt Ole Barfoed til lektor i 26. lønningsklasse.
Rektor H. Willy Nielsen (WN): Naturhistorie i Illns,
Illmn, r, 2b .............................................................. 12 timer
Adjunkt Børge Andersen (An): Dansk i Hins, Ilmnb,
Insb, Imnb, r, 4b; latin i Insa................................ 30
«
Lektor Ole Barfoed (OB): Historie i Illmn, Imnb, 4b,
3b; oldtidskundskab i lins, Insa, Imna, Imnb; latin
i 4a; religion i gymnasiet, 4b, 3a, 2b................... 33
«
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Lektor Egon Bork (Bk): Tysk i lins, Insb, 3b; tegning
i mellemskolen .......................................................... 201/2 timer
Lektor Aage Broby (By): Geografi i lins, Insa; fysik
i 4 b; matematik i 4b; sløjd i mellemskolen........... 23
«
Adjunkt Leif Bruun-Andersen (BA): Gymnastik (dren
ge) i III, II Ib, 4, 3; musik og sang i IILmn, lins,
Ilmnb, Insb, Imna, Imnb, 2b; tysk i Imna, 4b ... . 35
«
Lektor Egil Christensen (EC): Geografi i Ilmna, Imna,
Imnb, r, 4a, 4b, 3a, 2a; gymnastik i Ilmnb, la, r, 2 31
«
Lektor N. V. Due (Due): Fysik i Illmn, Imnb; kemi i
Illmn, Ilmna .........................................................
12
«
Lektor Georg Garde (Ga): Historie i Hins, 4a, 3a;
engelsk i lins, 4a, 2b; oldtidskundskab i Hins,
Illmn ............................................................................. 24% «
Lektor Erik Halk]ær (EH): Matematik i Ilmna,
Ilmnb, 4a; fysik i Imna........................................ 24
«
Adjunkt Grethe H alk]ær, f. Mortensen (GH): Tysk i
Hins, r, 2b; gymnastik (piger) i II, r, 4, 2............... 26^2 «
Adjunktaspirant Mona Hansen (MH): Geografi i
Ilmnb, Insb, 3b, 2b; gymnastik (piger) i III, I, 3;
matematik i 2b.............................................................. 28
«
Timelærer Annemarie Holm, f. Bærnthsen (AH):
Håndarbejde og skrivning i mellemskolen........... 14
«
Adjunkt J. Holst-]ensen (HJ): Historie i Ilmna, Insb,
r, 2b; dansk i Illmn, lins, 2b; oldtidskundskab i
Ilmna, Ilmnb, Insb................................................. 25
«
Adjunkt Inge Brandt Horsnæs (BrH): Matematik i
Illmn, Imnb, 3a, 3b................................................. 2414 «
Lektor Th. Jøek (Jk): Fransk i lins, Ilmnb, Insa,
Imna, Imnb .............................................................. 25
«
Lektor Knud Kretzschmer (KK): Historie i lins,
Ilmnb, Insa, Imna, 2a; fransk i Illmn, Insb...... 23
«
Lektor J. Monrad Møller (MM): Dansk i Ilmna, Insa,
4a; sang og musik i Hins, Ilmna, Insa, 2a; latin i
Hins, 4b; religion i 4a, 3b, 2a.............................
30
«
Lektor E. Philipsen, f. Holst (EPh): Engelsk i Hins,
Ilmnb, Imnb; latin i lins, Insb; fransk ir...... 2P/2 «
Lektor K. Philipsen (Ph): Naturhistorie i 4a, 4b, 3a,
3b, 2a; kemi i Ilmnb, Imna, Imnb; fysik i r, 3a,
3b, 2a ............................................................................. 24
«
Lektor Torben Refn (TR): Engelsk i Insa, Insb, 3a,
2a; dansk i Imna, 3b ............................................. 24
«
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LektorKirsten Rickelt, f. Fledelius (Ri): Tysk i Ilmna,
Insa, 4a, 3a, 2a; fransk i Hins, Ilmna...................
Adjunkt Ole Thygesen (OT): Matematik i Imna, r, 2a;
fysik i Ilmna, Ilmnb, 4a, 2b ....................................
Lektor Erling Vedel (Ve): Engelsk i Ilmna, Imna, r,
4b, 3b; dansk i 3a, 2a.................................................
Skolebetjent er hr. C.-O. Langkilde.
Skolelæge er læge, fru I. Munkholm.
Skolesundhedsplejerske er frk. I. Olsen.

29 timer
28

«

24

«

Da lektor Bork har haft delvis orlov, har 6 af hans tegnetimer
været varetaget af tegnelærer, fru Rick fra august til efterårs
ferien og af tegnelærer, fru Bacher i resten af skoleåret.
Under lektor Barfoeds orlov fra august til juleferien læstes hans
timer i Illgmn af lektor Kretzschmer og de øvrige af cand. mag.
L. Rosenstock.
Desuden har følgende haft kortere eller længere vikariater:
cand. mag. frk. Waage Bech, stud, mag.’erne Jacques Berg, Erik
Stig Jørgensen, frk. Jarlstrup, frk. Einarsson og M. Frangois
Marchetti.
Som lærerkandidater har nedennævnte gennemgået kursus i
praktisk undervisningsfærdighed:

Efterår 1959: cand. mag. frk. Waage Bech i dansk hos lektor
Møller og i fransk hos lektor, fru Rickelt.
Forår 1960: cand. mag. Henning Poulsen i historie hos lektor
Kretzschmer og i dansk hos adjunkt Holst-Jensen.
Stud, mag., fru Charlotte la Cour Antonsen i naturhistorie hos
rektor og i geografi hos lektor Christensen.
Pr. 31. december 1959 fik skolebetjent E. Christensen bevilget
afsked på grund af alder. Den sidste skoledag før jul bragte
rektor ved morgensangen skolebetjent E. Christensen en tak for
35 års trofast, loyalt og dygtigt arbejde, og samtidig bragte ele
verne ham deres hyldest. Efter juleafslutningen samledes lærer
kollegium, skolenævn samt rektor Bøgh med hr. og fru Chri
stensen ved en frokost, hvor de fik overrakt erindringsgaver og
blev takket for deres trofasthed og omsorg gennem årene.
Den første skoledag efter juleferien bød rektor ved morgen
sangen den nye skolebetjent, hr. Carl-Otto Langkilde velkom
men og udtrykte ønsket om godt samarbejde og mange gode ar
bejdsår ved Christianshavns Gymnasium.
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De elever i 4. mell., der har læst latin, har været fritaget for tegning, 1
time matematik og 1 time dansk.
Ved opflytning i mat.-nat. gymnasium må eleverne vælge mellem fagene
engelsk og tysk.

Skolenævn og forældremøder
Skolenævnet består af bankdirektør I. Thomsen (formand),
disponent A. Krog og ekspeditionssekretær H. Rukov (valgte af
forældrene) samt revisor H. K. Rasmussen og fru Lilian Thomsen
(sekretær) (valgte af borgerrepræsentationen). Lektor, fru E. Philipsen og lektor Refn er lærerrådets repræsentanter. Desuden del
tager rektor i møderne.
Den 9. februar afholdtes forældremøde for forældre til elever
i mellemskolen og realklassen. Adjunkt Holst-Jensen holdt afte
nens foredrag: Er gymnasiet noget for mit barn?
Den 16. februar holdtes forældremøde for forældre til elever i
gymnasiet. Rektor talte om skolen i hverdag og fest.
Begge møder var godt besøgt, såvel under foredragene som
under de efterfølgende kaffeborde, hvor forældrene havde lejlig
hed til at tale med de enkelte lærere.
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Forældrene til eleverne i 2. mellemskoleklasse var indbudt til
et møde den 26. april, hvor adjunkt, fru Halkjær og lektor E.
Christensen redegjorde for den seksualbelæring, som eleverne i
denne klasse har adgang til. Ved samme møde orienterede lektor
Broby forældrene om den lejrskole, som tænkes afholdt med denne
klasse efter sommerferien.

Eksamensopgivelser
Studentereksamen,

Hins
Dansk (An): En dansk Students Eventyr, Mogens og Fru Fønss, Branner:
Legetøj. Falkenstjerne I (6. udg.): s. 18—21, 24—26, 90—92, 108—110,
155—156, 194—1'98, 214—215, 230n—231, 276—280, 289—291ø, 342ø,
343—345; Falkenstjerne II (5. udg.), s. 14—15n, 132—134, 140—144,
154n—157, 168—16911, 171n—173ø, 187—189, 231—235, 328—334; Fal
kenstjerne III (9. udg.): s. 19—23, 53—54ø, 95—97, 124-—128, 150n,
160—164, 285—286, 312—317, 326—339, 358n, 363; Blicher: Ak, hvor
forandret; Nis Petersen: Kit in memoriam, Nattens latter, Nattens pi
bere. Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen (1. udg.): s. 33ø, 38—39,
43—47, 57—61, 69ø, 75—79, 112m, 114—115, 122n, 165—168, 173—
175, 194—197, 209—215, 240n, 245n, 272—274; Falkenstjerne III (5.
udg.): s. 306—3070, 308ø-m, 327—328ø, 331—334ø.
Engelsk (EPh): Merchant of Venice, act IV, V; Østerberg: English Poems, s.
47—48, 53—56, 66—69, 75—77, 80—97; The Dickens Reader, s. 68—
88; English Essays II s. 1—20; Contemporary Reader, s. 39—55, 80—
84, 113—122, 128—138.
Tysk (GH): Kulturgeschichtliche Lesestücke, nr. 5, 12; Kultur- und Charak
terbilder: Schiller und die Hilfe: Maria Stuart (v. Hendriksen), III, V,
6—15; Faust (v. Østergaard), 354—521, 1322—1433, 1530—1841, 2678—
2804, 3374—3543, 3776—3835, Trüber Tag, Nacht offen Feld, 4403—
4613; Tyske digte (v. Østergaard), II, 1, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 23, III, 1,
3, 4, VII, 3; Deutsche Klassiker: Nathan der Weise; Romeo und Julie
auf dem Dorfe (Reelam) s. 3—1212, 2926—33.
Latin (MM): Nielsen og Krarup (2. udg.), s.. 65—76, 104—115, 130—134,
146—147, 153—157; Krarup: Romersk Poesi, s. 21—22ø, 34—36ø.
Oldtidskundskab (Ga): Iliaden I, II (182—277), VI (313—529); Odysseen
VI; Platon: Apologien, Kriton og Faidon (v. Gertz); Herodot: Kong
Kroisos (v. Thomsen), kap. 29—45: Aischylos: Agamemnon (v. Niels
Møller); Bundgaard, (2. udg.), nr. 11, 18. 22, 25, 35, 41, 53—54, 56,
61, 64, kretisk-mykensk kunst, Delphi, Olympia, Athens Akropolis og
teatret på grundlag af Bundgaard og Bruhn og Hjortsø.
Historie (Ga): Munchs verdenshistorie, Kierkegaard og Windings Nordens
historie, Kretzschmer og Lindhardt Hansens samfundslære. Rom indtil
180 e. Kr.; verdenshistorie 1300—1500 (minus opdagelserne); Nederlan
dene, Frankrig og England c. 1500—1789; Den franske revolution og
Napoleonstiden; England, Frankrig, Tyskland og Rusland 1815—1914,
Verdenskrig I med fredsslutninger; Tyskland 1919—1939; Verdenskrig
II; Danmark 1660—1797, Danmark 1814—1939. Samfundslære, kap. I,
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IV, VI, VIII, IX. Elin Bach: Ludvig XIV, s. 84—112; Kilder til Dan
marks Historie III, s. 54—60. Bundgaard I, nr. 53—54, 55, 56, 57; II 5;
Ilsøe m. fl. nr. 145—149, 150—152, 193, 203, 220—222, 256—258, 284.
Naturhistorie (WN): Krogh og Brandt Rehberg: Fysiologi; Simonsen: Biologi
(v. Mogens Lund).

III mn
Dansk (HJ): Erasmus Montanus, Ved Vejen, Fugle omkring Fyret; Falken
stjerne I (7. udg.) s. 6—9, 42—45, 102—104, 161—164, 226—228, 239—
240, 280—283, 284—286, 289—290, 352—353, 373—375, Falkenstjerne
II (6. udg.), s. 2, 20—21, 61—66, 66—70, 140—142, 184—185, 186—
190, 202—211, 242—247, 337, 344—345, Falkenstjerne III (9. udg.) s.
7—18, 25—30, 46—48, 50—52, 60—62, 91—95, 149n, 150n, 160—164,
273—281, 288—-290, 371-—380, 396—399. Tom Kristensen: Ulykken.
Nis Petersen: Da seeren tav. Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen (1.
udg.), s. 33—36, 43—47, 57—61, 75—79, 112m, 117—118, 137—145,
158—159, 161—164, 173—175, 194—197, 253n—254, 279—282, 304—
305, 316—318, 326—329.
Oldtidskundskab (Ga): som Hins.
Historie (OB): Lærebøger som Hins. Grækenland i oldtiden; Enevælden
1643—1789, Verdenshistorie 1914—1945. Norden 1523—1814; Dan
mark 1864—1945. Samfundslære, kap. I, III, V, VII og af VIII ban
ker, sparekasser, kredit- og hypotekforeninger, arbejdere og arbejdsgi
vere, arbejdsløshed og sociallovgivning. Bøgebjerg og Elmelund: Kilder
til mellemkrigstidens historie, s. 35—60. Bundgaard I 36—46, II 22; Il
søe m. fl. 86, 88, 96, 97, 145—149, 203, 204, 206.
Naturhistorie (WN): som Hins.
Fysik (Due): Sundorph: Mekanisk Fysik, (4. udg.), s. 1—29, 70—85, Varme
lære (6. udg.), s. 17—31, Lyslære (5. udg.), s. 17—31, 34—41, 42—47,
Elektricitet og magnetisme (6. udg.), s. 37—50, 61—91, 128—154; Erik
sen og Pedersen: Astronomi (5. udg.), s. 9—30, 35—51, 64—73. Øvel
ser: 1. Faste stoffers udvidelse, 2. Daltons lov, 3. Luftens udvidelses
koefficient og temperaturmåling, 4. Termoelektricitet og temperaturmå
ling, 5. Ohms lov for et ledningsstykke og modstandsmåling, 6. Kob
bers spec, modstand og temperaturkoefficient, 7. Daniell-elementets kon
stanter, 8. Det lodrette og det skrå kast, 9. Spredelinsers brændvidde, 10.
Kundts rør, 11. Henrys lov, 12. Nernsts love, 13. Elektronrørets karak
teristik, 14. Kobbers ækvilens, 15. Vandets største tæthed.
Kemi (Due): Rancke Madsen (2. udg.), s. 37—-55, 64-—70, 98'—109, 114'—
171, 177—183.
Matematik (BrH): Andersen og Mogensen I (4. udg.), s. 1—10, 70—81, 90—
100, 103—125, 192—209; II (3. udg.), s. 23—27, 44—98, 103—120; III
(3. udg.), s. 19—46; IV (2. udg.), s. 1—-19, 53—69; V (1. udg.), s. 35
—75. '
II ns
Geografi (By): Due og Nielsen: Kemi for spr. gymnasium og Fysik for spr.
gymnasium. Reumert og Tscherning: Geografi med naturlære. C. C.
Christensens atlas. Verdenshandelsvare: hvede.

Ilmna
Geografi (EC): Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiet. C. C. Chri
stensens atlas og Gjellerups skoleatlas II. Verdenshandelsvarer: hvede,
sukkerplanter og mineralolie.
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II mnb
Geografi (MH): Bøger som Ilmna. Verdenshandelsvarer: hvede, kul, jern.

Realeksamen
Dansk (An): En Landsbydegns Dagbog, Pontoppidan: Fra Hytterne. Han
sen og Heltoft V (6. udg.), s. 26—29, 34—35, 78—80, 84—85, 90—94,
102—108, 150—162, 171—173, 175—186, 273—281; Oxenvad: Dansk
digtning fra den sidste menneskealder, s. 12—49, 189—191.
Engelsk (Ve): Ring Hansen og Mouridsen: English of today (1956), s. 17—■
52, 60—69, 85—99, 106—112.
Tysk (GH): Wiggers Smith m. fl. IV (3. udg.), nr. 2, 4, 10, 11, 12, 15, 23,
25, 27; Kästner: Die verschwundene Miniatur (v. Andreasen), s. 3—21.
Fransk (EPh): Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog, s. 54—93.
Regning og matematik (OT): Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og
aritmetik for realklassen med tillæg.
Naturlære (Ph): Due: Kemi for realklassen. Sundorph: Fysik for realklas
sen II (elektricitetslære).
Historie (HJ): Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære. Hele bo
gen opgives.
Geografi (ÉC): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen.
Naturhistorie (WN): Mogens Lund: Biologibog.

Mellemskoleeksamen
4a
Dansk (MM): Hakon Jarl; Jørgensen og Maltesen III (2. udg.), s. 8—27,
41—61, 65—68, 89—103, 105—111, 122—127, 183—190, 196—198,
201—203, 207—216, 229—255, 319—324, 327—330. P. Christensen:
Svensk læsebog (17. udg.), s. 17—26, 55—62, 64—68, 68—73.
Engelsk (Ga): Friis Hansen og Chr. Nielsen IV, stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 18,
26, 27, 28, 29, 30, 31.
Tysk (Ri): Wiggers Smith m. fl. III, stk. 2, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 19, 23, 29, 31,
32, 33, 35, 39, 41, 42.
Historie (Ga): Schmidt: Lærebog i historie II (v. Jonsen), 1814—1939.
Geografi (EC): Andersen og Vabl: Geografi for mellemskolen: Danmark,
Norge, Sverige, Island og Nordamerika.
Naturhistorie (Ph): Balslev og Andersen: Zoologi II, fra bløddyr og ud;
Balslev og Simonsen: Botanik IV; Rasmussen og Simonsen: Org. kemi,
sukkerstoffer.
Naturlære (OT): Sundorph: Fysik II (v. Chr. Jensen).
Regning og matematik (EH): Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og
aritmetik IV; Pihl: Geometriske øvelser II, nr. 71, 77—86, 94—105.
Latin (OB): Mikkelsen: Latinsk læsebog, stk. I—XXXIII.
4b
Dansk (An): Hakon Jarl; Jørgensen og Maltesen III, (1. udg.), s. 45—49,
68—70, 201—203,' 217—225, 245—255, 270—272, 327—330; Hansen og
Heltoft IV (4. udg.), s. 15—16, 100—126, 230—231, 259—263; Johs.
V. Jensen. Bræen (Dansklærerforeningens udg.), s. 1—6, 16—22, 25—
32, 43—49, 61—71, 76—90, 96—109. Houken og Sørensen: Svensk for
mellemskolen (1958), s. 2—3, 6—15, 24—26, 51—61, 73, 91-—92.
Engelsk (Ve): Som 4a, stk. 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 24, 26, 30, 33.
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Tysk (BA): Som 4a, stk. 2, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 29, 31, 32,
33, 35, 41.
Historie (OB): Som 4a, 1814—1945.
Geografi (EC): Som 4a.
Naturhistorie (Ph): Som 4a.
Naturlære (By): Som 4a.
Regning og matematik (By): Pihl og Ring: Regnebog for mellemskolen IV;
Geometri som 4a.
Latin (MM): Som 4a.

Af skolens dagbog
(1. maj 1959—1. maj 1960).
Gaster:
Som Foreningen Nordens rejselektorer havde vi i år besøg af
läroverksadjunkt Lars Olin fra Trelleborg, der talte for gym
nasiets ældste klasser om Albert Engström, og af lektor Frans
Michelet, Stabekk, der i de samme klasser talte om Ragnvald Blix.
Begge foredrag blev ledsaget af lysbilleder.
M. A. Ringebach, Det franske Institut, har givet enkelte timer
i fransk i nogle gymnasieklasser.
Overbetjent Vilh. Christensen har haft en times færdselslære
med hver mellemskoleklasse.
Mahjoub M. Zawia, Libyen, besøgte skolen og overværede en
kelte timer.
I dagene fra den 7. til den 12. september var nogle af skolens
elever værter for 15 gymnasieelever fra Oberhausen-Sterkrade i
Vesttyskland. Gæsterne overværede nogle tysktimer på skolen,
der blev arrangeret besøg på forskellige musæer og andre sevær
digheder i byen og Nordsjælland, ligesom der var lejlighed til
kammeratligt samvær, f. eks. ved en Tivoli-tur.
Fester og mindedage:
22. juni. Vejret tillod, at translokationen kunne holdes i skole
gården. Efter rektors tale takkede Henrik Nielsen på studenternes
vegne skolen, og Inge Djerberg overrakte en blomsterbuket som
hilsen fra realisterne. Den traditionelle køretur rundt om kirken
og skolen foregik også i år til tonerne af Vor Frelsers kirkes klok
kespil, idet klokkenist Schmidt atter gjorde os den glæde at spille.
12. august. Skoleåret begyndte. Da rektor Nielsen var syge
meldt, fungerede lektor E. Christensen og bød velkommen til
gamle og nye elever. Der var for første gang ingen nye elever
i mellemskolen, til gengæld begyndte skolen med fire I gymnasie
klasser. Lektor K. Philipsen blev hyldet og fik overrakt blomster
i anledning af sit 40-års jubilæum, den 1. august.
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1. september. Denne dag fejredes rektors 40-års jubilæum i
skolevæsenets tjeneste. Ved morgensangen talte skolenævnets for
mand, bankdirektør Thomsen og lektor Philipsen, hvorefter der
blev overrakt en gave fra skolens elever. Ved frokosten fik skolen
besøg af viceskoledirektør, fru Philippa Hanssen, der lykønskede
på skoledirektionens vegne og overrakte blomster. Eleverne fik
fri kl. 11.
14. november. Åbent hus for gamle studenter. Skolefilmen blev
forevist, og derefter hyggede man sig ved kaffebordene; der var
mødt ca. 120.
27. og 28. november. Årets skolekomedie opførtes i aulaen i
Ungarnsgade. Valget var i år faldet på »Lærken« af Jean Anouilh,
der blev spillet af elever i Hg; andre elever fra de samme klas
ser havde gjort et stort arbejde med at fremstille dekorationer og
dragter til stykket. Instruktionen blev foretaget af adjunkt HolstJensen. Plakatkonkurrencen blev vundet af Eva Ethelberg, Ilgns.
22. december. Juleafslutningen afholdtes i Vor Frelsers kirke.
Lektor K. Philipsen holdt juletalen. Skolens kor og orkester med
virkede under ledelse af lektor J. Monrad Møller og adjunkt
Bruun-Andersen. Organist Valdemar Hansen medvirkede velvilligst ved orglet.
På grund af svigtende tilgang gennem de sidste år besluttedes
det ikke at afholde noget skolebal i år. Som erstatning fik
mellemskolen tilladelse til at afholde en fest på skolen den 13.
februar.
En række mindedage som 5. maj, 9. april og dagen, da stats
minister H. C. Hansen døde, er blevet markeret ved morgensangen
den pågældende dag.
Skolerejser.
Et hold elever, der tog mellemskoleeksamen i 1959, var på en
tre-ugers tur til England i juli måned under ledelse af lektor Vedel
og frue. Holdet boede i Malden and Coombe lidt syd for London.
Eleverne studerede på lejrskole-basis træk af det moderne Eng
lands sociale og økonomiske liv og foretog ekskursioner til
historiske seværdigheder, særlig i London. Efter ferien kom et
hold engelske skoleelever under ledelse af Miss Doris Venner til
København og var gæster i de danske elevers hjem.

Lejrskoler og ekskursioner.
Skolen har afholdt de to efterhånden traditionelle lejrskoler.
3. mellem var på Fanø under ledelse af adjunkterne Mona
Hansen, I. Brandt Horsnæs og L. Bruun-Andersen samt lektor
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Broby, og Hg var på Bornholm med adjunkt Mona Hansen,
lektor E. Christensen og lektor Broby. Begge lejrskoler arbejdede
efter de sædvanlige linier.
22. maj var daværende Ib på skovtur i Nordsjælland.
26. maj var daværende la på en tilsvarende skovtur.
29. september var Ilg’erne på den traditionelle geologiske
ekskursion til Nordvestsjælland.
31. marts var Hig på historisk ekskursion til Skåne.
En del piger fra Ig og 4m var en weekend - 19.-20. marts på Den nordiske Lejrskole ved Hillerød sammen med en klasse fra
Högre Almänna Läroverket för Flickor i Malmö.
Klassebesøg.
3. juni besøgte daværende la ruinerne under Christiansborg
Slot.
14. september besøgte 3a Tuborg.
30. oktober var 3a på Statens Musæum for Kunst og beså
italiensk og nederlandsk billedkunst.
18. november var Hins på samme musæum og studerede den
danske malerkunst i 19. årh.
1. december var Imnb på Mineralogisk musæum.
9. december var samme klasse på Nationalmusæet (Antiksam
lingen) og Glyptoteket (klassisk afdeling).
26. marts var begge Illg’er til fysiologiske demonstrationer
hos professor Brandt Rehberg.

Gymnastik og idrat.
Hold fra alle skolens klasser deltog i de københavnske skolers
idrætsdag, drengene i fodbold og pigerne i håndbold, langbold
og volley-ball. Ig drenge nåede frem til semifinalen og blev slået
der. For pigernes vedkommende vandt Hg sølvpladen i hånd
bold, mens 2. mellem nåede semifinalen i langbold og Hig finalen
i volley-ball, begge uden at vinde.
16. september deltog pigerne i gymnasieskolernes regionalstævne
med det resultat, at skoleholdet i håndbold vandt sølvpladen.
Et drengehold fra gymnasiet deltog i gymnasieturneringens
A-række, men tabte den første konkurrence til Frederiksberg
Gymnasium.
En del af pigerne i såvel gymnasium som mellemskole har
deltaget i frivillig gymnastik i vinterens løb. Som afslutning på
dette arbejde afholdtes en gymnastikopvisning den 29. marts.
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Her deltog et gymnasiehold og et mellemskolehold med såvel frit
stående øvelser som redskabsgymnastik. Drengeholdet optrådte
med øvelser i barre, ringe og på hest, og 2b viste folkedans. Op
visningen blev overværet af en del forældre.
For drengenes vedkommende afholdtes i april måned mærke
prøver. Det samlede resultat var, at 21 elever bestod guldprøven,
22 sølvprøven og 13 bronzeprøven.
Realklassens afslutning overværedes for drengenes vedkom
mende af overlærer Nordow og for pigernes vedkommende af
gymnastiklærerinde fru Rongsted Sørensen. Illg’s afslutning over
væredes af gymnastiklærerinde Else Petersen.

Erhvervsorientering.
Også i dette skoleår har skolen - sammen med seks andre
gymnasieskoler - foretaget forsøgsundervisning i denne disciplin.
Orienteringen er givet i følgende klasser: 4. mellem, realklassen
°g Hg.
Hver 4. mellem har fået 15 timer. Disse timer er skaffet ved, at
de enkelte faglærere har afgivet en eller to timer. Arbejdet i
disse klasser har navnlig været koncentreret om anlægsorientering
og orientering om de forskellige muligheder for fortsat skole
gang, der står åben for denne klasses elever.
I realklassen har orienteringen været knyttet sammen med faget
historie, idet der blev opnået tilladelse til kun at læse samfunds
lære i klassen, således at de erhvervsbeskrivende afsnit udvidedes
til at omfatte en bred erhvervsorientering, hvor hovedvægten blev
lagt på de uddannelser og erhverv, som realeksamen navnlig
giver adgang til.
For Hg’s vedkommende har de to matematiske klasser fået ti
timer. En del af disse timer er benyttet til samtale om centrale
problemer inden for faget på baggrund af et skriftligt materiale,
som er udarbejdet af lærerne ved de 7 forsøgsskoler. De resteren
de timer blev benyttet til erhvervsbeskrivelse, hvor enkelte elever
på klassen fortalte om erhverv, som de gennem samtale med
erhvervsfolk havde fået særligt kendskab til.
I den sproglige klasse formede orienteringen sig som en studie
kreds, der afholdt sine møder om aftenen, suppleret med et par
timer indenfor skoletiden. Der afholdtes fem aftenmøder. Det
samme skriftlige materiale blev diskuteret her, og desuden var
der besøg af enkelte gæster, der redegjorde for forskellige studieog erhvervsmæssige forhold.
Til nogle elever i realklassen og Hig blev der skaffet kontakt
med erhvervsrepræsentanter, så de ved en samtale af længere
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varighed kunne skaffe sig yderligere viden om det erhverv, som
de tænkte på.
Orienteringen afsluttedes med et møde på skolen den 24. marts.
Til dette møde var ikke blot indbudt elever fra II og Illg her på
skolen, men også eleverne fra tilsvarende klassetrin på Sortedam
Gymnasium og St. Annæ Gymnasium. Også elevernes forældre
var indbudt, og mens eleverne mødte i stort tal - 70 til 75 % var antallet af forældre desværre ikke ret stort. Aftenen indledtes
med et foredrag af formanden for De studerendes Fællesråd, stud,
polit. Hakon Fjeldberg, der mest talte om de økonomiske forhold
i studietiden. Derefter var der lejlighed til i en række klasse
lokaler at tale med repræsentanter for forskellige erhverv, lige
som der var en del studerende til stede for at dække selve stu
dierne.
Skolen har dels ved denne aften, dels ved studiekredsmøderne
og kontaktmøderne fået bistand af en række erhvervsfolk, og vi
er meget taknemmelige for den velvilje, vi har mødt fra Amager
Rotary, skolens forældrekreds, gamle elever og andre, der ikke
før har været i kontakt med skolen.
Endelig har skolen formidlet en række indbydelser til erhvervsorienterende arrangementer, foretaget af institutioner uden for
skolen, f. eks. Hærens officersskole, Søværnets officersskole, Han
delshøjskolen og Universitetet.
Hele erhvervsorienteringen, såvel undervisningen i klasserne,
som studiekredsen og arrangementet af mødet, er varetaget af
adjunkt J. Holst-Jensen.

Musik og sang.
Skolens kor, bestående af elever fra gymnasiet, suppleret med
enkelte elever fra mellemskolen, har haft frivillig korsang en
time om ugen. Der har ligeledes været arbejdet med skoleorke
stret på frivillig basis. Udover medvirkning ved juleafslutningen
spillede skoleorkestret mellemaktsmusik ved skolekomedien under
lektor Monrad Møllers ledelse.
Onsdag d. 6. april afholdtes skolens forårskoncert, hvor det
frivillige kor og orkester viste resultatet af vinterens arbejde.
Programmet var kronologisk opbygget, og for at sætte musikken
i det rette tidsperspektiv blev værkerne, i det omfang det var
muligt, opført af elever, der var iklædt den pågældende tidsalders
dragter. Således blev f. eks. folkevisen om Lave og Jon udført
som middelalderlig kædedans med forsanger og kor.
Programmet så således ud (* betyder, at solister eller små en
sembler var iklædt tidens dragter):
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‘Folkevise: Lave og Jon. ‘Vivaldi: 1. sats af violinkoncert i
a moll. ‘Händel: Sonate for blokfløjte, cembalo og cello. Haydn:
»Komm, holder Lenz« af »Årstiderne«. ‘Mozart: 2. sats af klari
netkoncert. J. A. P. Schulz: Serenade at synge i skoven. *P. Heise:
Ingerid Sletten; *do.: Jeg kender af navn kun guldet. Bartok:
2 slovakiske danseviser. Bj. Hjemborg: Sommervise; do.: Det er
igen den fine, lyse nat. Kn. Jeppesen: Jeg kan ej lide ham. Sv. S.
Schultz: Landsbyens forår; do.: Kantaten: Stormene suse.
Koncerten lededes af adjunkt Bruun-Andersen.
På foranledning af Københavns skolevæsens sanginspektør, ma
gister R. Grytter, har skolen som forsøg fået opstillet et anlæg
til steorofonisk musikgengivelse.

Forskelligt.
Amager Rotary viste skolen den venlighed at udskrive en stilkonkurrence for eleverne i 11 Ig. Der skulle besvares en opgave om
det internationale samarbejde i forbindelse med en af F.N.s under
organisationer, og præmien var en udenlandsrejse. Den blev vun
det af Torben Hansen, Illmn.
En del elever har deltaget i andre stilkonkurrencer, uden dog
at vinde.
Under ledelse af adjunkt Børge Andersen har der fra september
til marts været afholdt studiekredsaftener med emner fra ældre og
moderne verdenslitteratur og dansk litteratur. Deltagerne var
elever fra Insb og Imnb.
Fra Lærernes Kunstforening havde vi i dagene 20. januar til
3. februar en udstilling af 14 lithografier og 1 træsnit af nulevende
danske kunstnere. To elever fra hver klasse valgte efter lod
trækning det billede, de ønskede at have hængende i klassen i den
tid, udstillingen varede.
Efter forslag af elever i 4ma blev i marts iværksat en ind
samling til flygtningehjælpen. Der indsamledes ca. 250 kr., som
blev sendt til Danske skolebørns indsamling til flygtningehjælpen.

Da Sundby Gymnasiums mellemskole og gymnasieklasser i
1924 blev flyttet fra Øresundsvej 7 til Bådsmandsstræde og fik
navnet Christianshavns Gymnasium, fandtes her kun hovedbyg
ningen mod Bådsmandsstræde og sidefløjen med en gymnastiksal
mod Prinsessegade. Skolen havde dengang kun 8 mellemskole
klasser og 3. mat.-natv. gymnasieklasser; men da den efterhånden
voksede med nyspr. klasser og realklasse, blev rammerne for
snævre. Efter forhandling med vor genbo Vor Frelsers Kirke blev
det vedtaget at bygge fløjen mod Dronningensgade og at udvide
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Skolen set fra Vor Frelsers Kirkes tårn

O.T. for.

skolegården med et stykke af kirkepladsen. I denne bygning blev
i underste etage indrette gymnastiksal til drengene og drenge
toiletter, et værelse i første etage blev indrettet til sanglokale,
mens resten af de to øverste etager blev indrettet til brug for
kirken.

I dette skoleår er lokalerne i den bygning, som i 1934 blev
»Opført af Københavns. Kommune til Brug for Christianshavns
Gymnasium og Vor Frelsers Sogns Menighedshus«, som der står
på sandstenstavlen over indgangen fra Dronningensgade, blevet
overtaget af skolen, idet kirken dog stadig har adgang til at
bruge nogle af lokalerne uden for skoletiden. I første etage er
nu indrettet bibliotek, og det tidligere bibliotek har derfor været
lukket fra skoleårets begyndelse, idet bøgerne har været op
magasinerede fra før sommerferien, og lokalet er blevet lavet
om til klasseværelse. Udlånsbiblioteket har nu fået lokaler bag
ved den tidligere menighedssal og har været åbent siden 1.
marts. I »salen« er der blevet opstillet reoler, hvor håndbø
ger fra den gamle læsestue sammen med de for en ekstrabevil
ling indkøbte nye håndbøger skal anbringes. Det er så meningen,
at denne læsesal skal bruges til øvelser i de humanistiske fag,
ligesom salen i øvrigt skal kunne benyttes til foredrag, filmsfore
visninger, sammensang og orkesterspil og ved lejligheder, hvor
vi har brug for et lokale, der skal rumme mere end en enkelt
klasse. Sanglokalet, der er beliggende ved siden af salen, er ble-
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Kemi

O. T. for.

vet lydisoleret, og alle lokalerne i denne fløj er blevet forsynet
med nyt inventarium. I den øverste etage er der indrettet lokaler
for skolelægeinstitutionen, et arbejdsværelse for lærerne og et bog
magasin.
Skolens kemiske laboratorium er blevet smukt og praktisk nymonteret, således at det nu giver gode arbejdsforhold for klasser,
hvis elevtal ikke overskrider det i loven angivne. Endelig er det
tidligere lægeværelse blevet indrettet til brug for rengørings
personalet.
Flidspræmier for »flittigt og dygtigt arbejde« tildeltes nedenstående ele
ver: Steen Garver, Dorthe Lassen, Birgit Nielsen, Henrik Nielsen (Hins),
Jan Meyer Christensen, Erling Fenger-Grøn, Kate Heide, Irene 'Willenbrock,
Annelise Ostergaard (Illmn), Wilma Christensen, Inge Jensen, Anni Wernberg-Møller, Birgitte Wilton (lins), Carsten Gyldensted, Bente Hjelmar,
Bent Olsen (Ilmn), Jeanne Baggesen, Else Bojsen, Annelise Jensen, Else Pade,
Birte Poulsen (lins), Inger Gildam, Henrik Reeh Petersen, Lene Thilst
(Imna), Ove Hartz, Knud Laursen, Anders Thorup (Imnb), Ingrid Hansen,
Karin Kantsø Larsen, Vita Nielsen (real).
Desuden uddeltes bogpræmier fra:
Den amerikanske ambassade til Kirsten Rathkens, Hins.
Institut Franjaise til Birgit Nielsen, Hins.
Institut für Auslandbeziehungen til Birgit Nielsen, Hins.
Foreningen Norden til Birgit Lang-Jensen (Hins).
Ejnar Munksgaards boghandel til Steen Bengtsson, HInm.
For særlig indsats i faget gymnastik til Peter Bohn, Illmn.
En bogpræmie fra Alliance Franfaise blev i december måned tildelt Majken
Lund, Hins.
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I efteråret uddeltes kommunale stipendier til nogle elever i gymnasiet. Disse
stipendier kan hvert efterår søges af elever i gymnasium, realklasse og 4.
mellem.

Rektor Bøghs Fond
Styrelsen havde fundet student Henrik Nielsen værdig til at
modtage legatportionen for 1958. Uddelingen fandt sted ved
translokationen 1959.

Christianshavner-Samfundet
Ved årsafslutningen 1959 blev samfundets legat tildelt student
Annelise Østergaard.
Den 19. september afholdtes rusfesten på gymnasiet med stor
tilslutning. Måtte tilslutningen være lige så stor, når det gælder
indmeldelse i samfundet.
Samfundets legatfond vokser støt og er nu på godt 4000 kr.
Anni-Grethe Jallow,
formand.

Et pengebeløb fra studenterjubilarerne 1958 indsamlet ved en
jubilæumsmiddag på Langelinie-pavillonen blev tildelt student
Flemming Jacobsen og et beløb fra jubilarerne 1959 student
'Kate Heide.

Gymnasieforeningen »Under Spiret«
Som sædvanlig har foreningen arrangeret møder og baller for
gymnasiaster og realister.
I et forsøg på at få flere medlemmer til at møde op til de
kulturelle arrangementer bestræbte bestyrelsen sig i efteråret for
at overholde princippet: få, men kendte. Til hver af de tre
hovedforedrag: Finn Søeborgs, dr. Ingemanns og daværende fi
nansminister Viggo Kampmanns var der da næsten 100 frem
mødte medlemmer. Finn Søeborg causerede over et humoristisk
emne, hvilket gav skolebladet lejlighed til at skrive en endnu mere
humoristisk artikkel, dr. Ingemann talte på tysk om Albert
Schweitzer og negerproblemer, og den nuværende statsminister
gav en blændende opvisning i retorik i et foredrag om hjælp til
underudviklede lande, der lå i et yderst idealistisk plan. Desuden
blev der afholdt et par diskussioner, hvor eleverne selv indledte.
I forårshalvåret har der - ved siden af et karneval og et for
årsbal - været afholdt et foredrag af kriminolog Carl O. Chri-
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stiansen om ungdomskriminalitet, og lektor Barfoed talte om de
illegale ruter til Sverige under krigen, et vellykket foredrag,
der efterfulgtes af en lang diskussion.
Dan Olsen, Illnm,
Niels Henrik Petersen, Ilmnb,
formand 1959.

formand 1960.

Skolebladet »Under Spiret«
Der har i dette skoleår været ført en mere folkelig politik i
bladets linier end i de foregående år. Trods alt er der dog blevet
plads til både litterære og filosofiske artikler. Det er tilstræbt
så vidt muligt at omtale ting i tilknytning til skolen i de seks
numre.
Mogens Rukov, Imnb,
redaktør.

Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse har traditionen tro
afholdt en studiekreds med 14-16 deltagere fra skolen. Hver 3.
uge har der været møde. I første halvdel af skoleåret var der
lagt op til diskussion om, hvad det vil sige at være menneske
og dets stilling i det moderne samfund. Efter jul har der været
en gennemgang af Søren Kierkegaard med udgangspunkt i Enten
- Eller og Philosofiske Smuler. Desuden har mange elever været
med på de lejre, som gymnasiastbevægelsen arrangerede i efter
årsferien, efter nytår og ved fastelavn, hvor de har overværet
foredrag og deltaget i kammeratligt samvær.
Steen Lerfteldt, Illmn.

Skolens skakklub har holdt spilleeftermiddag hver mandag i
vinterhalvåret. Klubben har været ledet af Per Præstekjær, lins.

Gaver
I det forløbne år har skolens bibliotek modtaget boggaver fra
flere institutioner og enkeltpersoner, som skolen herved bringer
sin bedste tak:
Den amerikanske ambassade, Den belgiske ambassade; firmaer
ne Burmeister og Wain, Daells Varehus, Gyldendals Forlag og
Peter F. Heering; dr. techn. P. Becher, rektor Tolderlund-Hansen,
Torben og Steen Møller-Sørensen.
Fra dyrlæge H. Chr. Borgen modtog skolen til den naturhisto
riske samling en ung svane, for hvilken skolen herved bringer
sin bedste tak.
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Meddelelser til hjemmene
I henhold til lov af 11. juni 1954 er undervisningen i skolen vederlagsfri,
og der kræves ingen eksamensafgift ved indstilling til de ved skolen afholdte
eksaminer.
Læremidler, der benyttes ved undervisningen i skolen, stilles vederlagsfrit
til rådighed for eleverne. De nødvendige lærebøger stilles til rådighed som
lån og må altid være forsynet med helt omslag med tydeligt navn. Tilføjelser
i bøgerne må kun finde sted efter udtrykkelig besked fra faglærerne. 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.
Hvis forsømmelse af anden grund skulle være påkrævet, må skriftlig an
modning derom medbringes senest dagen forinden.
For den gode ordens og det regelmæssige arbejdes skyld anmodes forældrene
indstændigt om ikke uden særlig tvingende grund at bede deres børn fritaget
for en enkelt undervisningstime; dette gælder også sang- og gymnastiktimer.
Lægebesøg må henlægges til skolefridage eller lægens ugentlige aftenkon
sultation.
Skolelægen træffes på skolen 2. og 4. mandag i hver måned. Sundheds
plejersken træffes hver mandag og torsdag.
Alle skolens elever bliver en gang årligt undersøgt hos skolelægen, og til
denne undersøgelse er forældrene velkomne. Eleverne i afgangsklasserne bliver
ved undersøgelsen udspurgt om valg af erhverv. Mener skolelægen ud fra sit
kendskab til eleven, at valget må frarådes, vil hjemmet få meddelelse derom.
Alle elever, der reagerer negativt på tuberkulinprøven, vil blive opfordret
til at lade sig calmettevaccinere, og man må indtrængende opfordre Dem til,
hvis skolelægeinstitutionen retter henvendelse til Dem, da at lade Deres barn
calmettevaccinere.
Fritagelse for gymnastik
Fritagelse for gymnastik udover én uge kan ifølge ministerielt cirkulære
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.
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 undervisningsministeriets skrivelse
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af 8. januar 1942 til skoledirektøren i København ikke udskrives i løbet af
skoleåret, selv om de er over den undervisningspligtige alder, uden at skole
nævnets tilladelse hertil gives.
Meddelelsesbog hjemsendes i oktober, december, marts og slutningen 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 sko
len, og at disse forsvinder eller ligger hen, uden at det er muligt 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 be
stræbelser for, at børnene ikke mister deres tøj.
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 påtager sig intet ansvar for bortkomne skolesager, penge, cykler
eller andre af elevernes ejendele.
Skolen må kræve erstatning for ituslåede ruder og for anden overlast på
skolens materiel, f. eks. beskadigelse af borde og bænke ved indridsning af
navne eller på anden måde.
Når en elev holdes tilbage på skolen uden for skoletiden, gives der skriftlig
meddelelse med hjem, og denne må afleveres næste dag forsynet med hjemmets
underskrift.
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