
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE



1961

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE, der bor over for Vor 
Frelsers Kirke, Dronningensgade 67, stiftedes i 1799 af en kreds 
af borgere, der ønskede at give deres døtre en grundig undervis
ning og en alsidig uddannelse. Den er en selvejende institution, 
en privat skole, hvor forældrekredsen gennem bestyrelsen over
våger undervisningen og skolens forhold i det hele.

Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert enkelt 
barn kan følges med omhu.

Indtil 1942 var skolen en udelt eksamensfri skole med 8 klasser. 
Siden 1943 har den gennem 10 klasser ført sine elever frem til 
mellemskole- og realeksamen. Mellemskoleeksamen vil sidste 
gang blive afholdt i 1962.

Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere under
visning, i de første 50 år med to, derefter med tre fremmede 
sprog. Engelskundervisningen begynder i 4. klasse.

Skolen har nu udelt hovedskole 1. til 7. kl. Fra 7. kl. kan eg
nede elever optages i den 3 årige realafdeling. I skoleåret 1961— 
62 oprettes der i fortsættelse af hovedskolen en 8. klasse, hvor 
der efter forældrenes ønske vil blive lagt vægt på såvel bogligt 
som praktisk arbejde, således at eleverne herfra får mulighed en
ten for fortsat skolegang i 9. og 10. klasse eller for overgang til 
realafdelingen. Afgangsbevis fra 9. kl. vil til sin tid give samme 
muligheder som den nuværende mellemskoleeksamen.

SKOLENS BESTYRELSE

Direktør Robert Anthonsen (formand).
Kontrabassist i Danmarks Radio L. Bramsen.
Fru Poula Garde.
Pastor J. P. Grøngaard (tilsynsførende med hovedskolen). 
Politifuldmægtig Victor Jakobsen.
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D0TTRESKOLENS BØRNEHAVE

Den selvejende institution Døttreskolens Børnehave er fra 1. 
august 1959 anerkendt i medfør af forsorgslovens § 126, jfr. § 
127, stk. 1.

Institutionen har lokaler i Christianshavns Døttreskole, Dron- 
ningensgade 67, stuen, og er normeret til 2X30 børn (drenge 
og piger) i alderen 3 til 7 år.

Børnehaven holdes åben fra kl. 8,30—13 og fra kl. 14—17 
(også lørdage).
Ferier og fridage er fælles med skolen (se side 7).

Børnehaven og skolen er knyttet nøje sammen gennem en fælles 
bestyrelse (se side 3), der dog for børnehavens vedkommende 
er suppleret med skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen.

For børnene betales et månedligt bidrag, der for tiden andrager 
for formiddagsholdet 36 kr., for eftermiddagsholdet 30 kr. 
For begge hold betales endvidere i de 7 vintermåneder 5 kr. 
mdl. i brændselspenge.

Børnehavens leder, frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig, træffes 
bedst kl. 13-14, tlf. Su. 6520.
Assistent: børnehavelærerinde fru Vita Andersen.
Medhjælper: frk. Ingrid Fenger.
Ansat som medhjælper fra 1. aug. 1961: frk. Jytte Vejdiksen. 
Regnskabsfører: handelsskolefaglærerinde fru Aase Brill Jensen. 
Tilsynsførende læge: dr. med P. Drucker.
Børnehaven begynder efter sommerferien mandag d. 14. august. 
Yderligere oplysninger gives i Børnehavens særprogram.
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SKOLENS KONTOR

Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen eller vicebestyrer fru Estrid 
Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12—13 eller efter 
aftale, Dronningensgade 67, mezz. Tlf. Am. 4553.

SKOLENS LÆRERE 1 960-6 1

Niels Atterup, overlærer, eks. 1.: historie, geografi, biologi.
Svend Balslev, præst, cand teol.: religion.
Berta Eschen, overlærer, cand, mag.: dansk, tysk, skrivning.
Elisabeth Falbe-Hansen, eks. 1. og fl.: dansk, engelsk, latin.
Ellen Gudmand-Høyer, eks. fl.: tysk, engelsk, håndarbejde, 

skrivning.
Jenny Ernst Hansen, eks. 1.: dansk, regning, skrivning, religion, 

læseklasse.
Jan Høeg, eks. 1.: fysik, geografi, regning og matematik, tegning, 

skrivning.
Charlotte Høeg, født Lehn, eks. fl.: husgerning, regning og 

matematik, fransk, tegning.
Eva Olsen, eks. 1.: regning og matematik, håndarbejde, gymnastik, 

husgerning.
Estrid Peitersen, overlærer, cand, mag.: dansk, engelsk.
Jytte Poulsen, eks. gymnastikl.: gymnastik, sang, biologi, 

familiekundskab.
Elizabeth Sanger, overlærer, eks. 1.: dansk, regning, biologi, 

religion.
Kirsten Thomsen, eks. fl.: dansk, engelsk, tysk, skrivning.
Ansat fra 1. august 1961:
Ellen Heje, eks. husholdningsi. og fl.
Tonny Hiibbe, eks. 1.
Sigrid Lassen, eks. 1.

Skolens tilsynsførende læge: Karen Sveistrup.
Skolens sundhedsplejerske: Karen M. Kjerulff.
Skolens regnskabsfører: handelsskolefaglærerinde 

fru Aase Brill Jensen
Skolebetjent: Hans O. Nielsen.
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MELLEMSKOLEEKSAMEN 1960

Der indstilledes 18 elever. Af disse bestod 1 med ug4-, 1 med 
mg+, 3 med mg, 7 med mgn-, 5 med g+-

Birgitte Ahm 
Vibeke Friis Andersen 
Grete Keller Christensen 
Jette Rymar Christiansen 
Inge Drewes
Vibeke Flennow 
Dorte Boes Hansen 
Ingelise Boes Hansen 
Lise Harving 
Birthe Holst 
Lis Ingelsson 
Lotte Iversen 
Karin Warberg 
Bell Reimers Rasmussen 
Karen Skappel 
Christiane Thoresen-Lassen 
Hanne Winther

2 elever gik til gymnasiet, 13 fortsatte i realklassen.

REALEKSAMEN 1960

Der indstilledes 11 elever. Af disse bestod 3 med mg, 8 med mg-t-

Birgit Berner 
Ida Bramsen 
Kirsten Bruun 
Ulla Beksgaard Christensen 
Merete Heltboe
Jette Hygum-Thomsen 
Hanne Jørgensen 
Hanne Lacoppidan 
Kirsten Banche Petersen 
Mette Poulsen 
Solveig Lindhe Øtker 
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2 af eleverne fortsatte skolegangen i gymnasiet, 1 gik til college 
i U.S.A., 1 til skole i England.

Opmærksomheden henledes på, at der til laborantuddannelse kræ
ves realeksamen med regning og matematik.

FERIER OG FRIDAGE 1961-62

Skolen begynder mandag d. 14. august kl. 8,45. Skolen er lukket 
indtil kl. 8,15. Første skoledag slutter kl. 10,40.

Mandag d. 18. september.
Efterårsferie 16.—21. oktober incl.
Lørdag d. 18. november.
Juleferie 23. december—6. januar incl.
En dag i februar.
Fastelavns mandag d. 5. marts.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Dronningens fødselsdag d. 28. marts.
Påskeferie d. 18.—24. april incl.
Den 5. maj.
St. bededagsferie d. 18. og 19. maj.
Kristi himmelfartsdag d. 31. maj.
Grundlovsdag d. 5. juni.
Pinseferie d. 9.—12. juni incl.
Sommerferie fra d. 23. juni.

Børnehjælpsdagen fri fra kl. 11,55. Første skoledag efter som
mer-, efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først 
kl. 8,45.

SKOLETID

Daglig skoletid fra kl. 8 til kl. 13,45, lørdag til kl. 13.
1 ., 2., 3. og 4. kl. møder kl. 8,45, lørdag kl. 8,40. For 1. kl. 

slutter skoledagen kl. 12,50, lørdag kl. 12,10. De første 10 dage 
har 1. kl. kun 2 timer daglig, således at børnene sendes hjem kl. 
10,40.
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FRA SKOLEÅRET 1960-61

I dagbogen står alt det, der ikke står på skemaet, og det er jo det, 
man skriver årsberetning om. Skemaet hører ikke til den slags 
læsning, der får fantasiens kilder til at rinde; dog kan man ikke 
uden fantasiens hjælp forestille sig, hvilken livskraftig mangfol
dighed tilsyneladende ens skoleskemaer dækker over. Et billede 
af en skoles liv kan ikke tegnes med sorte bogstaver på hvidt papir. 
Det eneste sted, hvor billedet er tegnet sandt og ægte, er i bør
nenes ansigter på en af »de ringe dage«, som vi ikke skal foragte, 
selv om der slet ikke står noget i dagbogen om dem.

Men så dagbogsbladene! Strengt taget ser de vel ligesom ske
maerne så nogenlunde ens ud ved de fleste skoler. Ture, udflug
ter, lejrskoler, fester, møder, skolesceneforestillinger og film hø
rer med til et normalt skoleår. At nogle af arrangementerne en
gang i tidernes morgen er udsprunget af et behov for afveksling 
i en grå hverdag, kan der vist ikke herske tvivl om. Det er imid
lertid ikke mit indtryk, at skolen over for børn af 1960’erne be
høver at føle sig forpligtet til at skaffe underholdning blot for 
afvekslingens skyld. Underholdningsbehovet får børnene rigeligt 
dækket efter skoletid. Derimod er der et behov for traditioner. 
Om end traditionerne er beskedne af format i forhold til alle de 
nye adspredelser, forlanger børnene dem bevaret. Det er med tra
ditionerne som med det daglige arbejde, timerne, skoleugen, at 
man ønsker, ja, kræver den faste, vedtagne ramme; men inden for 
den skal der være plads til overraskelser.

Af traditioner, der er blevet overholdt, nævner vi sommerferie
rejsen til England for en halv snes piger fra de ældste klasser. De 
kom hjem rige på erfaringer både fra The Mount School i York, 
hvis kostskoleliv de fik stiftet bekendtskab med, og fra de engel
ske pigers hjem, hvor de havde været forkælede og feterede 
gæster, men hvor de også havde lært at klare sig med deres eget 
skoleengelsk. 7. kl.s lejrskole i »Tuenhus« ved Frøstrup hører til 
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de ubrydelige traditioner. For det første lærer pigerne skolens 
gamle bestyrerinde, frk. Kaspersen, at kende, og det er over
ordentlig vigtigt, for det andet lærer de så utrolig meget om landet 
og naturen, om mennesker og om hinanden, at de obligatoriske 
rapporter, hvor omhyggeligt de end er udarbejdet, og hvor kvikt 
de end er skrevet, kun giver et pauvert indtryk af lejrskolens va
rige betydning. Traditionen med IV ml.s tur til Sønderjylland og 
Sydslesvig måtte derimod på grund af forskellige sammenstøden
de omstændigheder brydes i år. Men heldigvis fik vi alligevel, som 
vi plejer, i februar besøg af de sydslesvigske konfirmander. Bør
nene fra den danske skole i Nibøl blev indkvarteret i hjemmene, 
og Dansk-Frisisk Selskab arrangerede et hyggeligt aftenkomsam
men på skolen for sydslesvigerne og deres værter. Små klasse
udflugter har der været en del af som sædvanlig, til Zoo, til Kul
ien, til Lund, foruden forskellige museumsbesøg. Fru Abel, der 
stadig læser kunsthistorie med »ikke-latinerne« i IV ml., påtager 
sig f. eks. kunstmuseet. Den mest originale udflugt, om end ikke 
den længste, blev nu nok foretaget af 2. kl., der var i Andreaskir- 
ken, hvor organist Jørgen Ernst-Hansen viste de små piger orglet, 
spillede for dem og oven i købet gav dem lov til selv at prøve! Vi 
kan nok vente os stor interesse for kirkemusik fra de piger.

Den, der spørger en pige fra Døttreskolen om skolens traditio
ner, vil imidlertid først af alt få svaret: Skolens fødselsdag. Den 
2. december stråler stadig som højdepunktet af hygge og festlig
hed og fællesskab. Forberedelserne blev nu særlig besværlige og 
grinagtige i år, fordi vi ikke kunne få generalprøve i Borgernes 
Hus. Resultatet var et par yderst forvirrede prøvedage i gymnastik
salen. Midt i det hele sad frk. Kaspersen, vistnok på en stol, og 
morede sig tilsyneladende udmærket, skønt ingen havde tid til at 
yde hende standsmæssig opmærksomhed, og skolens genboer 
kunne fra tid til anden undre sig over forlængst hedengangne 
konger, alfer og undiner, der legede et-tagfat i skolegården. Trods 
alt gik selve fødselsdagen, som den bør gå: Strålende glade børn, 
morgensang med 161 blafrende lys og mange, mange trofaste 
gæster i alle aldersklasser. Klokkespillet i Vor Frelsers Kirke spil
lede som hvert år Døttreskolens sang, mens vi gik over i kirken 
til adventsgudstjeneste, og da vi jo ikke kan undvære børnehaven, 
havde pastor Grøngaard en menighed i alderen fra 4 til 80.
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Festforestillingen om aftenen i Borgernes Hus bød på »Og jeg har 
otte kærester«, fremført af 1. kl., små sange, vers og fortællinger 
fra læsebogen, illustreret af 2 kl., Egners »Klatremus«, dramatise
ret af 3. kl., og »Prinsessen, der ikke kunne sove« af 4. kl. En 
prinsesse hører med til hvert års program; men der skal helst også 
være en skolehistorie; den tog 5. kl. sig af med Thomas Overskous 
erindringer fra sin skoletid hos læremor på Christianshavn. For 
at give publikum et hvil fra alt det dramatiske viste IV ml. »Ungt 
bal før og nu«, et kvikt lille glimt, hvoraf sidste del var blevet til 
med et minimum af instruktion! Derefter spillede skolens to tæt
test befolkede klasser, 7. kl. og III ml., Heibergs »Syvsoverdag«. 
Pigerne havde arbejdet med iver og interesse på den svære op
gave, så skønt det kneb med at få et harmonisk hele ud af brud
stykkerne, var udbyttet værdifuldt for aktørerne. Realklassen 
rådede bod på forestillingens mulige svagheder med deres »Dra
matisk Forum i TV«, d.v.s. glimt af »Erasmus Montanus«, »Kær
lighed uden strømper«, »Anna Sophie Hedvig« samt en ballet
solo. 6. kl. sluttede aftenen stemningsfuldt og nydeligt med at 
synge Christmas Carols.

En anden side af skolens liv udfolder sig vinteren igennem ved 
klasseforældremøderne, hvor forældre og lærere finder sammen i 
livlige samtaler over en kop the. Fra skolens side finder vi disse 
møder ikke blot værdifulde, men aldeles uundværlige. Vi går al
drig fra sådan et møde uden at være blevet klogere. Vi har altid 
fået en forklaring på et eller andet, vi har stået rådvilde over for, 
så vi er bedre rustet til skoledagens arbejde. Derfor er vi lykkelige 
over, at så godt som alle forældre kommer; på den anden side 
skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi af og til føler os lidt 
hjælpeløse over for de børn, hvis forældre vi for sjældent ser. Et 
helt ekstraordinært forældremøde havde vi om regne- og matema
tikundervisningen i IV ml. Mødet, som var særdeles vel besøgt, 
gav i hvert fald det resultat, at dette fags vanskeligheder blev be
lyst fra så mange forskellige synsvinkler, at man nåede til en 
forståelse af problemer på begge sider af katederet.

Det ordinære medlemsmøde fandt sted d. 31. oktober i Vor 
Frelsers sogns menighedssal. Landsretssagfører Widding blev valgt 
til dirigent. Formanden indledte sin beretning med at sige, at den 
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kunne gøres kort, da programmet havde givet en ret fyldig omtale 
af årets begivenheder. Året er gået godt skolemæssigt og admini
strativt. 1 administrationen er der sket den ændring, at børnehaven 
er blevet en selvstændig institution med tilskud fra stat og kom
mune. Skolen har foræret den inventaret, som har en værdi af 
5000 kr. Den daglige drift går som sædvanlig; men frk. Ahlefeldt 
har fået sit eget kontor. Skolens byggefond nyder stor bevågenhed 
hos alle; det takker bestyrelsen for, for det har stor betydning. Hr. 
Anthonsen sluttede sin beretning med at takke fru Ingvardsen, 
som ønskede at udtræde af bestyrelsen, for hendes interesse i det 
forløbne år, og rettede endelig en tak til alle på skolen for godt 
arbejde.

Landsretssagfører Widding takkede bestyrelsen for den for
håndstillid, den havde vist ham ved at betro ham bygge-sagen; 
men inden redegørelsen for den finansielle side af sagen gav lands
retssagføreren ordet til arkitekt Kønig.

Arkitekt Kønig begyndte med et løfte om, at arkitekt Havning 
og han ville gøre alt for at bevare den hyggelige og særlige stem
ning, der er over Døttreskolen. Derefter talte hr. Kønig om ind
pasningen af den nye skole i gadebilledet, muligheden for en 
større legeplads, forskellige vanskeligheder med hensyn til tilladt 
byggehøjde og gennemgik endelig planen om skolens indre ud
seende ret indgående. Omkostningerne, som for tre år siden anslo
ges til 900.000 kr., måtte nu ansættes til 1,2 eller 1,3 mill.

Landsretssagfører Widding gjorde rede for sit arbejde med at 
frigøre lejlighederne i nr. 65 og omtalte de forskellige muligheder 
for lån, omprioritering o.s.v. samt den indflydelse, alt dette ville 
have på driftsudgifterne.

Næste punkt på dagsordenen, regnskabets forelæggelse, tog fru 
Brill Jensen som skolens regnskabsfører sig af. Regnskabet blev 
godkendt.

Valgene. Hr. Anthonsen skulle afgå efter tur, men blev gen
valgt med akklamation. Også revisoren, kontorchef Nørgaard, 
blev genvalgt.

Efter at generalforsamlingen var hævet, og der var drukket 
kaffe, gav jeg forældrene en orientering om, hvilke muligheder 
den nye skoleordning kunne byde Døttreskolen. Først og frem
mest rummer den nødvendige deling efter 7. kl. den fordel, at vi 
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i fremtiden vil kunne tilbyde alle vore piger 10 års skolegang — i 
modsætning til nu, hvor som regel nogle falder fra efter III ml. 
og enkelte efter IV ml. Men for at vi overhovedet kunne plan
lægge oprettelsen af en 8. kl., var det nødvendigt, at 7. kl.s foræl
dre allerede inden jul blev stillet over for spørgsmålet om, hvad 
de agtede at stille op med deres døtre til sommer. Derefter gen
nemgik jeg, hvordan vi kunne tænke os at opstille en timeplan for 
en frivillig 8. kl. Der vil næppe nogen sinde blive så mange ele
ver i en 8. kl., at der bliver brug for liniedeling, og derfor gælder 
det om med hensyn til de valgfri fag at finde frem til noget, som 
alle vil have glæde af og få brug for, hvor de end havner i til
værelsen. Da der havde været så store og vigtige ting på aftenens 
program, var det blevet noget sent; vi gav os derfor ikke tid til 
diskussion, idet vi mente, at spørgsmål om enkeltheder med større 
udbytte kunne drøftes på klasseforældremøderne efter jul.

Arbejdet med delingen af 7. kl. fortsatte vi i det daglige i fuld 
bevidsthed om, at skolens skøn skal være det afgørende kriterium. 
Lærerne mødte vel forberedte til et lærermøde d. 6. december, 
hvor vi delte klassens elever i tre grupper: 1. egnede for realaf
delingen, 2. tvivlsomme, 3. egnede for 8. kl. Den 10. december 
gav vi børnene en skrivelse med hjem, hvori vi bad forældrene 
svare på, om de ønskede fortsat skolegang på Døttreskolen i den 
klasse, som efter vort skøn ville tjene barnet bedst. Desuden op
stillede vi et forslag til en timeplan for 8. kl., således at forældrene 
kunne give os et fingerpeg om, hvad der ønskedes lagt vægt på 
under de valgfri fag. Det var os en overordentlig stor glæde, at så 
godt som alle forældre gav os den håndsrækning at svare. Af de 
25 hjem var der kun ét, der slet ikke svarede, ét turde endnu ikke 
tage stilling, ét ønskede prøve til realafdelingen for datteren, 
der af skolen var betegnet som egnet for 8. kl., ét hjem foretog 
udmeldelse, fordi det ønskede præliminæreksamen fra kursus, og 
endelig var der ét hjem, hvis datter var betegnet som »tvivlsom«, 
der varslede udmeldelse i tilfælde af et dårligt udfald af en 
prøve. Tre hjem ønskede af forskellige grunde flytning til Chri
stianshavns Gymnasium, men heraf tilkendegav de to, at de fast
holdt Døttreskolen, hvis gymnasiet ikke havde plads. Så nåede vi 
frem til, at 6 hjem uden forbehold svarede ja til 8. kl., 6 andre 
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ville lige så uforbeholdent acceptere en prøves afgørelse i forening 
med skolens skøn, og endelig svarede de resterende 5 hjem ja til 
1. realkl. på Døttreskolen. Med andre ord: Da juleferien kom, 
vidste vi, at vi i det nye skoleår ville få både en 1. realkl. og en 
8. kl. Lokale havde vi allerede sikret os, idet skolens advokat, 
landsretssagfører Widding, havde skaffet anden bolig til en af fa
milierne i nr. 65, og læreransættelse ville vi kunne få overstået, in
den de forskellige skolevæsener begyndte den vilde kamp om de 
nyuddannede lærere. Desuden havde forældrene (og børnene) ud
trykt deres ønsker om de valgfri fag, og selv om man skal lede 
længe om en mere individualistisk forsamling end 7. kl. og deres 
forældre, forstod alle, at valgmulighederne for så lille en klasse 
måtte være begrænsede. Ved forståelse og hjælpsomhed fra foræl
drenes side havde vi på denne måde fået tilstrækkelig rettesnor 
for en fagfordeling, som vi kunne forelægge ved et klasseforældre
møde d. 24. januar. Det viste sig, at der var interesse for at fort
sætte undervisningen i begge fremmedsprog, at alle gerne ville 
have maskinskrivning, men at man på den anden side ikke øn
skede at lade husgerning udgå. 8. kl. bliver således ret alsidig, idet 
den uden at forsømme det huslige sigter mod en videre uddan
nelse inden for handels- og kontorfagene eller mod overgang til 
realafdelingen, og på dette grundlag må der kunne bygges videre 
i en 9. kl. og helst også en 10. kl. Klasseforældremødet blev liv
ligt og interessant. At en del forældre stiller sig skeptiske eller fø
ler sig rådvilde, er fuldt forståeligt. Men skolen kan i hvert fald 
gøre så meget for forældrene, at den lover at stille krav om solidt 
arbejde efter hvert barns evne, i hvilken klasse der end er tale om.

Ved det følgende forældremøde for 6. kl. kunne vi orientere om 
de foreløbige erfaringer fra 7. kl., og også her var der levende in
teresse for sagen, selv om det nok var en overraskelse for mange, 
at man i en almindelig udelt 7. kl. ikke kan regne med, at stort 
mere end en tredjedel af klassen er egnet for realafdelingen. 
Forældrene har hidtil været tilbøjelige til at regne det som en selv
følge, at alle børn i hvert fald kunne tage en mellemskoleeksamen. 
Nu må man imidlertid indstille sig på, at de børn, der efter den 
gamle skoleordning ville stile mod en mellemskoleeksamen, skal 
vejen om ad 8. og 9. kl. (se side 3.) Da realeksamen bliver svæ
rere end den gamle, og da ansvaret for dens 3-årige gennemførelse 
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påhviler skolen, må det i alles interesse være skolens ret at afvise 
ansvaret for uegnede elever. Men i alle klasser i skolen vil vi til 
stadighed holde os skolens ældste og bedste formålsparagraf for 
øje: »— ved god Undervisning i nyttige Videnskaber at danne op
voksende Døttres Forstand og Hjerte og gjøre dem fuldkommen 
bekjendte med de for Fruentimmer mest nødvendige Håndarbej
der.«

I skoleårets løb har et nyt skoleblad set dagens lys. Redaktio
nen sidder i 7. kl., og der digtes, tegnes, laves konkurrencer og 
skrives artikler, så det er en lyst. Skolebladet har bl. a. bragt et 
hjertesuk fra skolepatruljen over de besværligheder, den kommer 
ud for på grund af tankeløshed — eller drilagtighed — fra de kam
merater, hvis trafikproblemer den skulle lette. Et andet hjertesuk 
fra redaktionen gælder elevrådet, hvis metoder åbenbart ikke altid 
er i fuld overensstemmelse med demokratiets love.

Færdselsundervisningen påhviler jo skolen; men hvis vi ikke af 
og til fik assistance fra overbetjent Christensen, ville undervisnin
gen vist være temmelig dilettantisk. Det samme gælder i nogen 
grad erhvervsvejledningen, som vi varetager efter fattig evne; men 
også her er impulser udefra af stor betydning, som når vi f. eks. 
får besøg af en instruktionssygeplejerske og en sygeplejeelev, og 
når de interesserede piger bliver inviteret på besøg på Rigs
hospitalets sygeplejeskole. Vi kunne godt trænge til en lige så 
kyndig orientering fra andre erhverv.

I nogle måneder af skoleåret har vi haft faglærerpraktikanter: 
fru Anna Sophie Søndergaard i geografi, fru Lis Borgen i tysk og 
fru Else Olsen i tysk og engelsk. De bestod alle den praktiske 
prøve, og vi har haft megen glæde af de tre »elever«, og som en 
ekstragevinst til faglærerpraktikken får vi jo formidlet et besøg af 
fagkonsulenter og -inspektører.

Dagen efter påskeferien vrimlede skolen af chokoladefrøer og 
-skildpadder, af flødeboller og -karameller, i modstrid med al 
tand-moral. Dels havde der været konfirmation, dels var der fød
selsdage i massevis at fejre, og sidst, men ikke mindst havde fru 
Lehn og hr. Høeg i al hemmelighed giftet sig. Vi ønsker skolens 
første lærerægtepar hjertelig til lykke.

I øvrigt er tiden mellem påskeferie og sommerferie urolig, for 
selv om vi forsøger at indskrænke prøver og eksaminer til det 
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mindst mulige, kan det ikke undgås, at de skaber forstyrrelse og 
uregelmæssighed. Desuden måtte bestyrelsen indkalde til ekstra
ordinært medlemsmøde d. 16. maj. Årsagen hertil var, at under
visningsministeriet havde forlangt visse ændringer i skolens love. 
Mødet blev holdt på skolen, og det af bestyrelsen udarbejdede lov
forslag blev med enkelte rettelser vedtaget af forsamlingen.

De nye love står aftrykt bagest i programmet.

Med udgangen af dette skoleår forlader frk. Eva Olsen og 
pastor Balslev os efter henholdsvis tre og ét års virksomhed ved 
skolen. Vi siger tak til dem begge for hyggeligt og godt samarbej
de. På grund af oprettelsen af 8. kl. og den almindelige timened
sættelse for lærere har vi ansat ikke mindre end tre nye lærere.

Og så skulle vi være klar til at vandre ind i den nye skoleord
nings forjættede land. Vi glæder os til at få skabt ro og sammen
hæng i arbejdet. Det er der brug for nu. Vi vil stræbe efter at op
fylde de krav, som det moderne samfund stiller til skolen; men vi 
vil ikke være med i et unaturligt kapløb om at være mest moderne, 
for den, der kommer først i det kapløb, vil tidligst af alle virke 
håbløst forældet. Her skal i det hele taget ikke være kapløb, bare 
tid til at gro og plads til at være sig selv. Troskaben mod skolens 
historiske arv kan godt trives, uden at vi behøver at flygte fra 
samtidens rationelle krav.

E. F.-H.

D 0 T T R E S K O L E N S DØTTRE

Elevforeningen har kun afholdt to møder i denne sæson. Grun
den er, at vor økonomi er meget sløj, og ligeledes har medlem
mernes interesse svigtet.

Den 17. november afholdtes generalforsamling. Der valgtes ny 
bestyrelse bestående af Susanne Anthonsen, Kirsten Banche Peter
sen, Doris Olsen, Birthe Osmark (født Falck Petersen) og Bercé 
Frederiksen.

Det andet møde afholdtes den 10. marts, hvor vi fremviste den 
franske film »Livet begynder i morgen«. Møderne afsluttedes 
med the og hjemmebag.
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Næste elevmøde bliver i september. Vi håber at kunne byde 
mange nye medlemmer velkommen i foreningen.

Bercé Frederiksen
formand.

Amagerbrogade 219, 1., S.
Am. 9875 y.

GLIMT FRA BØRNEHAVEN

Vi har i børnehaven en ualmindelig hyggelig forældrekreds til 
glæde for såvel voksne som børn.

Året igennem mærker vi på utallige måder forældrenes venlige 
indstilling over for os. — En venlig bemærkning, et smil på da
gen, hilsener fra ferier og rejser, blomster og gaver — ja, vi føler 
det som en stor familie, der i det daglige følger arbejdet og med 
taknemmelighed påskønner dette.

Børnehaven vil gerne her rette en tak til alle vore forældre og 
pårørende, der igennem mange år har glædet os og vist os in
teresse i børnehavearbejdet.

I sig selv er børnehavearbejdet en dejlig gerning, rigt afvekslen
de, da børnene er så vidt forskellige.

En mere kostelig gerning, end den vi er betroet, kan vel næppe 
findes — daglig at være omgivet af det dyrebareste mennesker ejer.

Og ved årets slutning, som vi regner sommerferiens begyndelse 
at være, er det naturligt at se tilbage og gøre resultatet af arbej
det op.

Vi håber, at den »almene opdragelse« vi formår at give bør
nene, og det behov de får tilfredsstillet ved samværet med deres 
jævnaldrende kammerater her, som et supplement til hjemmets 
fundament, vil danne et grundlag så solidt, at deres tilknytning til 
børnehaven ikke har været forgæves, men må stå som et lyst 
barndomsminde for dem senere i livet.

Margrethe Ahlefeldt.

GAVER.
FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT

Skolebøger fra Anny Frey, Kirsten Hoffmann, Birgitte Ahm, Lise 
Harving, Anne Margr. Lundvald, Thérése von Holstein-Rathlou, 
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Ulla Valentin Hansen, Annette Hundrup, Anne Merete og Vibeke 
Valentiner, Agnete og Eva Lundberg, Hanne Juhl, Marianne 
Hansen, Merete Heltboe.

En medalje fra 1848—50 fra Birgit Petersen, slørugle fra Kir
sten Banche Petersen, fyrsvampe og historiske billeder fra Elisa
beth Andersen, sten fra Færøerne fra hr. Bramsen, geografiske 
billeder fra Tine Garde, håndarbejdsbøger og mønstre fra Annett 
Johansson, et stykke af Dinosaurus’s ribben og forstenet træ fra 
Canada fra frk. Ahlefeldt, landkort fra Dorrit og Jessie Andersen.

SKOLENS BYGGEFOND

En hjertelig tak retter bestyrelsen til alle, der har støttet sagen. 
Direkte bidrag er modtaget fra E. Marslev, Lone, K. Kjerulff, 

I. Hemmingsen, Ulla Schønecker, Ib Thorsen, H. Schweitz, Axel 
Pedersen, Børge V. Johansen, Elmer V. Lillesøe, W. Lauridsen, 
overpolitibetjent Henriksen, Otto Jensen, Bertha Wulff, Ulla 
Heine Jensen, E. Gudmand-Høyer, Jan Høeg.

Byggefondet pr. 31. marts 1961: 25.750,77.

Hjertelig tak!

Som vi plejer, tillader vi os at vedlægge programmet et girokort 
til frivillige bidrag til byggefondet.

BETALINGEN

er for alle klasser 45 kr. om måneden. Der betales ikke skolepenge 
i juli. For det første barn gives fuld betaling, for det andet 30 kr., 
for det tredie 22,50 kr. mdl.; det fjerde barn går frit. Eleverne 
får udleveret indbetalingskort på skolen for et halvt år ad gangen, 
således at skolepengene kan betales månedsvis forud på giro nr. 
23454. Postkvitteringen er gældende, og der udsendes ikke på an
den måde kvittering fra skolen. For nyindmeldte elever betales 
en indmeldelsesafgift på 20 kr., dog ikke for yngre søstre til nu
værende elever.

Skolepengene erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser. 
Strækker en elevs sygdom sig over længere tid, betales skolepenge 
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for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de 2 følgende 
måneder, hvilket også er gældende for elever, der på grund af 
sygdom i hjemmet holdes borte fra skolen.

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel; der betales derfor 
for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de 2 følgende. 
Udmeldelser på tid, f. eks. sommerferien, modtages ikke. Ud
meldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i IV ml. og 
realklassen.

Skolen råder over nogle legater til fripladser. Til elever i 1. kl. 
gives ikke fripladser. Begrundet ansøgning om fripladser kan 
sendes til skolens bestyrelse inden 1. september. Ansøgningsskema 
fås på skolen. Ønsker man at beholde en friplads, bedes ansøgnin
gen fornyet hvert år.

Forældrene opfordres til at sørge for indmeldelse til 1. kl. 
så tidligt som overhovedet muligt, også når det gælder små søstre.

LEGATER

Til fripladser råder skolen over renterne af følgende legater:

Birthe Sine Hejes legat ..........................................  2.500 kr.
Nicoline de Seues legat .......................................... 3.000 kr.
Fru Elvira og grosserer Vald. Holms legat........... 2.000 kr.

Desuden modtager skolen i årlige fripladstilskud:

520 kr. fra Asylskoleselskabet,
936 kr. fra Den tidligere Friskole (ved arkitekt Havning),
450 kr. fra »Døttreskolen til Frederik den VI’s Minde.«

Disse beløb bliver fuldt udnyttet til fripladser. 
Derudover har skolen rådighed over:

Skolens 50 års legat ................... 3.400 kr.
Jacob Holms legat ........................ 3.000 kr.
Julie Holms legat..........................  3.000 kr.
P. A. Fengers jubilæumslegat .... 3.000 kr. 
Ellen Marie Wains legat..............  3.000 kr. 
Louise de Seues legat ..................  2.000 kr.
Emilie Holms legat ....................... 3.000 kr.
Inger Gøtzsches legat ..................  3.000 kr.
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1961—62 VIL FØLGENDE SKOLEBØGER 
BLIVE BRUGT:

I alle klasser: Den danske Salmebog med evangelietekster, fra 2. kl. Høj
skolesangbogen. Fra 6. kl. lohansson: 60 engelske sange, Mogensen: Tyske 
sange, Tysk-dansk ordbog (Gyldendals), Engelsk-dansk ordbog (Gylden
dals), Det nye Testamente, Retskrivningsordbogen (udg. af Dansk Sprog
nævn).

Hvor intet andet er anført, regnes med nyeste udg. af lærebøgerne.

Da en del lærebøger til de nye læseplaner enten slet ikke er udkommet 
eller er udkommet så sent, at der ikke har været tid til at tage stilling til 
deres anvendelighed, må skolen forbeholde sig ret til at supplere boglisten 
i skoleårets løb.

7. klasse.
Marstrand: Min første bog, Nordentoft: Min ABC I. Christensen, Han

sen og Mortensen: Dagliglivets regning I, A og B. Øvrige hjælpemidler ved 
den første læse- og regneundervisning fås på skolen.

2. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog I. A. Fredebo: 

Det danske sprog 2. kl.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 2. kl. 
Gjellerup: Mit første atlas.
Gunnar Nyborg-Jensen: De små synger.

3. klasse.
Beholdes fra 2. kl.: Gjellerup: Mit første atlas, Nyborg-Jensen: De små 

synger.
Nye bøger: Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog II A, 

Fredebo: Det danske sprog 3. kl., Christensen, Hansen og Mortensen: Dag
liglivets regning for 3. kl.

4. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog III A, Fredebo: 

Det danske sprog, 4. kl. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets 
regning for 4. kl., Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Easy English. Christen
sens og Krogsgaards atlas.
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5. klasse.
Beholdes fra 4. kl.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem

skolen I med øvehæfte, Christensens og Krogsgaards atlas.
Nye bøger: Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog 

IV A, Fredebo: Det danske sprog 5. kl. Christensen, Hansen og Morten
sen: Dagliglivets regning for 5. kl. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for mellemskolen II med øvehæfte.

6. klasse.
Beholdes fra tidligere klasser: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 

for mellemskolen II med øvehæfte, Christensen og Krogsgaards atlas.
Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 6. skoleår, Rudolf 

Lave: Deutsch für die lugend I, læsebog og sprogøvelser, Blicher og Ras
mussen: Lærebog i huslig økonomi.

Supplement følger.

7. klasse.
Beholdes fra tidligere klasser: lensen og Noesgaard: Skriftlig dansk for 

mellemskolen, Hellner og Højby: Norsk læsning, Kaper og Nielsen: 
Deutsch für Anfänger I, Kaper: Tyske stiløvelser I, Ludvig Schmidt: 
Lærebog i historie I, Stockmar og Bøving-Petersen: Zoologi for mellem
skolen I, C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, Christensen og 
Krogsgaards atlas, Sundorph: Fysik for mellemskolen I, G. Tolderlund- 
Hansen: Kirken i dag, Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig økonomi.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for 7. skoleår, Falbe- 
Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Friis-Petersen, lensen og Jessen: 
Mellemskolens nye geometri. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen III med øvehæfte. Balslev og Simonsen: Botanik for mel
lemskolen II, Balslev og Simonsen: Lille Flora. Sundorph: Fysik for mel
lemskolen II.

Supplement følger.

8. klasse.
Beholdes fra tidligere klasser: Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk for 

mellemskolen og Sproglære. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker, 
Hellner og Højby: Norsk læsning. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for mellemskolen III med øvehæfte, Balslev: Lille Flora, Christensen og 
Krogsgaards atlas, Tolderlund-Hansen: Kirken i dag, Blicher og Rasmus
sen: Huslig økonomi.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen III 
(kan lånes på skolen), Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend II, læsebog og 
sprogøvelser, Holger Knudsen og Clevin: Du og dit samfund.

Supplement følger.
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I. realklasse.
Beholdes fra tidligere klasser: Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk og 

Sproglære, Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker, Hellner og Højby: 
Norsk læsning, Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen 
III med øvehæfte, Jørgensen: Engelske stiløvelser, Friis-Petersen, Jensen 
og Jessen: Mellemskolens nye geometri, C. C. Christensen: Geografi for 
mellemskolen II, Christensen og Krogsgaards atlas. Sundorph: Fysik I, 
Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for realafdelingen I, 
Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend II, læsebog og sprogøvelser, Stock- 
mar og Bøving-Petersen: Zoologi for mellemskolen II, Balslev: Botanik III, 
Sundorph: Kemi for mellemskolen.

Supplement følger.

IV mellem.
Beholdes fra tidligere klasser: Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk og 

Sproglære, Falbe-Hansen og Keller :Svenske læsestykker, Jensen og Jessen: 
Mellemskolens nye geometri, Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen 
II, Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV med øve
hæfte, Jørgensen: Engelske stiløvelser. Kaper: Kortfattet tysk sproglære, 
Kaper: Tyske stiløvelser, Ludv. Schmidt: Lærebog i verdenshistorie II, 
Stockmar og Bøving-Petersen: Zoologi II, Lille Flora, C. C. Christensen: 
Geografi for mellemskolen II, Christensen og Krogsgaards atlas, Sundorph: 
Kemi for mellemskolen, Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen IV, 
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mellemskolen 
IV, Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III, Lomholt: Mate
matiske opgaver E, Kaper: Deutsch III med glosehæfte, Balslev og Simon
sen: Botanik IV, Sundorph: Fysik for mellemskolen II, Mikkelsen: La
tinsk læsebog for mellemskolen.

Realklassen.
Beholdes fra tidligere klasser: Lomholt: Matematiske opgaver E, Kaper: 

Tyske stiløvelser, Christensen og Krogsgaards atlas, Tolderlund-Hansen: 
Kirken i dag.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V for realklassen, Jessen 
og Smith: Matematik og regning for realklassen, Erlang: Firecifret loga
ritmetabel B, Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen med 
øvehæfte, Brüel: Engelsk hjælpebog for realklassen, Bredsdorff: Engelsk 
grammatik til skolebrug, Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen, 
Dansk-engelsk ordbog (Gyldendals), Wiggers Smith, Hasselriis og Mogen
sen: Tysk IV for realklassen med øvebog, Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: 
Elementært Fransk, Ludv. Schmidt: Frankrig, Tyskland, England 1871 — 
1957 ved Kretzschmer, Munch: Samfundslære for realklassen, Hellner og
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Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen, Elise Wesenberg-Lund: Biologi 
for realklassen, Sundorph: Fysik for realklassen I og II,

Hvert barn må være forsynet med lineal, pennalhus, 2 blyanter, saks, fin
gerbøl og nålebog, en strikkepose, fra 2. kl. gymnastikdragt med pose (gym
nastikdragten, en lyseblå kittel, købes hos Poul Holm i Silkegade), 6., 7. 
og 8. kl. må være forsynet med forklæde, kappe, 2 store solide grydelap
per; alt må være tydeligt mærket med navn og klasse. Meddelelses- og 
vidnesbyrdbog, sy- og tegnematerialer, skrive- og stilebøger købes på 
skolen.
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ORDENSREGLER

1. Alle forandringer af bopæl, telefonnr., stillings- eller titelbetegnelse, 
forsørger- og navneforhold bedes meddelt skolen snarest muligt.

2. Børnene medbringer skriftlig henvendelse fra hjemmet, når de ønskes 
fritaget for at gå på legepladsen.

3. Fritagelse for gymnastik og brusebad kan kun ske ved skriftlig henstil
ling fra hjemmet. Strækker forsømmelsen sig ud over en uge, kræves 
lægeattest. Blanketter til lægeattest fås på skolen.

4. Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden af højst nød
vendig grund. Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere eller 
længere tid, bedes forældrene forud, senest dagen før, underrette sko
len om grunden.

5. Efter enhver forsømmelse, som skolen ikke forud er underrettet om, 
medbringer eleven skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden til 
forsømmelsen. Lægeattest udbedes, når sygdommen strækker sig ud 
over en uge.

6. Smitsomme sygdomme må straks anmeldes til skolen. Barnet må af 
lægen være erklæret smittefrit, når det atter møder i skolen.

7. Skal et barn holdes tilbage på skolen efter skoletid, får hun en med
delelse derom med hjem, og denne afleveres på skolen den følgende 
dag, forsynet med hjemmets underskrift.

8. Skolen påtager sig intet ansvar for penge, som eleverne lader ligge i 
pulte eller overtøj.

9. Legetøj må ikke medbringes på skolen.
10. Forældrene anmodes om ikke at give børnene tyggegummi, bolsjer og 

lign, med på skolen.
11. Meddelelsesbogen, der fungerer som praktisk mellemled mellem hjem

met og skolen, har sin faste plads i skoletasken.

Skolens kontor kan kun i yderst nødvendige tilfælde modtage telefon
besked til børnene, og børnene kan ikke benytte skolens og børnehavens 
telefon.

Skolebøger, som vi får foræret af nuværende eller forhenværende elever, 
udlånes til børnene; men da skolebogssamlingen ifølge sin opståen er ufuld
stændig og ofte indeholder forældede udgaver, kan udlån kun ske i be
grænset omfang og kun efter skolens skøn.

På skolen kan købes: »Christianshavns Døttreskole 1799—1949«- for 10 kr., 
skoleemblemer for 5 kr.
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LOVE

for selskabet for Christianshavns Døttreskole 
vedtaget af selskabets medlemmer den 16. maj 1961. 
Godkendt af undervisningsministeriet d. 8. juni 1961.

§ I-
Christianshavns Døttreskole er en selvejende institution, stiftet i 
1799 af en kreds af Københavns borgere, og den har hjemsted i 
Dronningensgade 65 og 67 på Christianshavn.

§ 2.
Institutionens formål er at drive skolevirksomhed i overensstem
melse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, i hvilken 
forbindelse henvises til lovbekendtgørelse nr. 220 af 18. juni 
1958 om folkeskolen og lov nr. 188 af 5. juni 1959 om statstil
skud til private eksamensberettigede realskoler i København, 
Frederiksberg og Gentofte.

Alene piger har adgang til at få del i undervisningen, og døtre 
af borgere, bosiddende på Christianshavn, har fortrinsret til at 
blive optaget i skolen, hvorved bemærkes, at det i undervisningen 
— i overensstemmelse med skolens oprindelige formålsparagraf — 
tilstræbes »at danne opvoksende Døttres Forstand og Hjerte«.

' § 3.
Institutionens aktiver og passiver omfatter følgende:

Aktiver:
1. A. Ejendommen matr. nr. 261 Christianshavns kvarter, 

Dronningensgade 67, der ved 12. aim. vurdering pr. 1/9- 
1960 er ansat til en ejendomsværdi af 190.000 kr.

B. Ejendommen matr. nr. 260 Christianshavns kvarter, 
Dronningensgade 65, der ved 12. aim. vurdering pr. 1/9- 
1960 er ansat til en ejendomsværdi af 85.000 kr.

2. Inventar, skolemateriel og undervisningsmidler.
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Passiver:
A. Prioritetsgæld i matr. nr. 261 Christianshavns kvarter, 

Dronningensgade 67, pr. 31/7-1960, ialt: 72.715,00 kr.
B. Prioritetsgæld i matr. nr. 260 Christianshavns kvarter, 

Dronningensgade 65, pr. 31/7-1960, ialt: 44.197,00 kr.

§ 4.
Kapital, som ikke er bundet i institutionens faste ejendomme eller 
i dens drift, skal anbringes efter reglerne for anbringelse af umyn
diges midler.

§ 5.
Overskud, der måtte forekomme ved skolens drift, henlægges til 
en reservefond, som alene kan komme institutionen til gode.

§ 6.
Institutionen består og bæres af en kreds af aktive og passive 
medlemmer. De aktive medlemmer udgøres af elevernes forældre 
eller værger samt af forældre og værger, der indtil 3 år forinden 
har haft børn i skolen. De passive medlemmer, der ikke kan udøve 
stemmeret på institutionens møder, hentes fra kredsen af forældre 
og værger, der ikke har haft børn i skolen de sidste 3 år, tidligere 
elever og andre interesserede.

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 8 kr. Ægtefæl
ler betaler dog kun ét kontingent.

Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse 
udover kontingentet.

Intet medlem har ret til andel i institutionens formue eller drifts
overskud.

§ 7.
Institutionens interesser varetages og dens formue forvaltes af en 
af institutionens aktive medlemmer på et ordinært medlemsmøde 
valgt styrelse på mindst 5, højst 7 medlemmer.

Hvert år afgår et medlem efter tur. Genvalg kan finde sted.
Udtræder et medlem uden for tur, kan styrelsen supplere sig 

med et nyt medlem indtil næste ordinære medlemsmøde. Et nyt 
medlem indtræder i det udtrådte medlems plads.
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Sognepræsten ved Vor Frelsers Kirke har til enhver tid sæde 
og stemme i styrelsen.

Styrelsens medlemmer er ulønnede.
Skolens leder og lærerpersonalet kan ikke indvælges i styrelsen.

§ 8.
Styrelsen vælger af sin midte en formand for et år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. Styrelsesmøde afholdes, når formanden 
eller 2 styrelsesmedlemmer forlanger det. Styrelsen er beslutnings
dygtig, når 4 styrelsesmedlemmer er til stede. Styrelsens beslut
ninger træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelig
hed gør formandens stemme udslaget.

I øvrigt bestemmer styrelsen selv sin forretningsorden.
Styrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhand

lingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende styrelses
medlemmer.

§ 9.
Institutionen forpligtes ved underskrift af formand og 2 styrel
sesmedlemmer i forening.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves dog 
underskrift af formanden og samtlige styrelsesmedlemmer, hvor
hos dispositionen skal godkendes af undervisningsministeriet.

§ 10.
Styrelsen ansætter bestyrerinden og i samråd med hende læ
rerinder og lærere.

Bestyrerinden leder skolens daglige drift og har alene det pæ
dagogiske ansvar for undervisningen.

Bestyrerinden er fastlønnet, og hendes ansættelse skal god
kendes af undervisningsministeriet.

§ 11-
Inden udgangen af hvert års september måned afholdes ordinært 
medlemsmøde, hvortil styrelsen indkalder medlemmerne ved 
brev til hvert enkelt medlem under den styrelsen meddelte adres
se med 14 dages varsel.
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Dagsordenen skal være følgende:
1. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Valg af styrelse.
4. Valg af revisor.
5. Behandling af forslag fra medlemmerne. Sådanne forslag 

må være tilstillet styrelsen skriftligt senest 10 dage før med
lemsmødet.

Afstemningen foretages pr. hoved.

Ekstraordinære medlemsmøder kan sammenkaldes af styrelsen 
med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for 
medlemsmødet. Med samme varsel skal styrelsen sammenkalde til 
ekstraordinært medlemsmøde, når det forlanges af 10 aktive 
medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på 
medlemsmødet. Indkaldelse til mødet skal med angivelse af dags
ordenen udsendes inden 8 dage efter, at styrelsen har modtaget 
medlemmernes opfordring.

På medlemsmøderne har hvert aktivt medlem 1 stemme, og alle 
afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed af de tilstede
værende aktive medlemmer. Dog udkræves der til lovændringer, 
at mindst % af samtlige aktive medlemmer er til stede eller re
præsenteret på medlemsmødet, og at beslutningen vedtages af 
% af de tilstedeværende medlemmer.

Lovændringer skal godkendes af undervisningsministeriet.
Hvis medlemsmødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et 

nyt medlemsmøde, på hvilket beslutning gyldigt kan vedtages med 
% majoritet af de tilstedeværende medlemmer.

På medlemsmøderne kan de aktive medlemmer lade sig repræ
sentere ved et andet aktivt medlem i henhold til skriftlig fuldmagt. 
Sådan fuldmagt er gældende også for et følgende medlemsmøde 
(jfr. foran), hvis den ikke tilbagekaldes. Ingen kan dog have mere 
end én fuldmagt.

Medlemsmødet ledes af en af forsamlingens aktive medlemmer 
valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem. Medlemsmø
dernes forhandlinger og beslutninger indføres i selskabets forhand
lingsprotokol og har fuld retsgyldighed, når referatet er under
skrevet af dirigenten og de tilstedeværende styrelsesmedlemmer.
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§ 12.
Styrelsen fører skolens regnskab, der revideres af en på det or
dinære medlemsmøde valgt revisor, der skal være anerkendt regn
skabskyndig.

Institutionens regnskabsår følger finansåret.

§ 13.
Institutionen Christianshavns Døttreskole kan ikke ophæves og 
ej heller sammensluttes med nogen anden skole, medmindre 
forslag herom først er drøftet på et ordinært medlemsmøde og 
derefter vedtaget med % majoritet ved skriftlig urafstemning 
blandt institutionens aktive medlemmer, hvorhos dispositionen 
skal godkendes af undervisningsministeriet.

§ 14.
I tilfælde af institutionens opløsning skal de efter denne oversky
dende midler anvendes til stiftelse af en fond, hvis formål skal 
være at yde økonomisk og anden bistand til mindrebemidlede 
forældre eller værger, som ønsker at give deres pigebørn en god 
skoleuddannelse, idet børn af forældre på Christianshavn skal være 
fortrinsberettigede til at søge fondens bistand.

Fondens stiftelse skal godkendes af undervisningsministeriet.
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MEDLEMMER AF 
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE 

1960-61.

Enhver, der har børn i skolen, er medlem af Selskabet for Christianshavns 
Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr. Det aktive medlems
skab kan om ønskes bibeholdes, indtil 3 år efter at det sidste barn har 
forladt skolen. Som passive medlemmer optages alle, der interesserer sig 

for at støtte skolen, f. eks. tidligere forældre, elever og lærere.

Handelsgartner O. J. Albrechtsen, Ullerup pr. St. Magleby.
Slagter Egon Berner Andersen, Sæterdalsgade 15, S.
Børnehaveleder, fru Else Andersen, Dronning Olgasvej 21, F.
Instrumentmager John Andersen, Åboulevard 43, V.
Varmemester S. A. Andersen, Dronningensgade 52, K.
Direktør R. Anthonsen, Overgaden oven Vandet 44, K.
Afdelingsleder, fru Grethe Bahrt, Islands Brygge 9“, S.
Dr. teol. Knud Banning, Peder Skramsgade 26, K.
Repræsentant G. Bjarnarson, Kompagnistræde 32, K.
Slagtermester W. Bohn-Willeberg, Vermlandsgade 70, S.
Salgsinspektør Selig Bonsing, Willemoesgade 12, 0.
Kontrabassist i Danmarks Radio L. E. Bramsen, Overgaden n. V. 33, K.
Restauratør Egon S. Jensen Brønd, Moselgade 12, S.
Ekspeditionssekretær Aug. D. Fr. Buchwald, A. L. Drewsensvej 12, 0.
Ingeniør Harald Gunni Busck, Strandvej 280.
Repræsentant R. Børgesen, Amagerbrogade 121, S.
Flyvemaskinist Olaf Bøsling, Randkløveallé 102, Kastrup.
Grosserer O. Christensen, Østrigsgade 49, S.
Flyveleder Holger Dall Christensen, Blekingegade 71, S.
Direktør Poul Christiansen, Anker Heegårdsgade 1, K.
Frugthandler Anders Christoffersen, Pommernsgade 1, S.
Korrespondent, fru Birthe Christophersen, Dronningensgade 21, K.
Ingeniør Martin Clausen, Amagerbrogade 28, S.
Vognmand P. F. Draving, Uglevej 3, NV.
Assistent Mogens Drewsen, Elsdyrgade 22, K.
Ekspeditrice, fru Inge Ebbesen, Ungarnsgade 58'2, S.
Grosserer Otto Elkan, Kanslergade 33 th., 0.
Fru Grethe Falk-Andersen, Ved Linden 5, S.
Kontorassistent Mogens Fenger, Greisvej 58, st., S.
Bogholder Kaj Flennow, Carl Plougsvej 5, F.
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Husejer Robert Flodin, Oxford Allé 42, S.
Salgschef A. Fossumgård, Kongedybet 12, S.
Afdelingschef Carl Franck, Østermarievej 15, Kastrup.
Afdelingschef A. Frederiksen, Sølvgade 115, K.
Forvalter V. R. Frey, Viborggade 82 B2, 0.
Kontorchef H. F. Garde, Strandgade 26, K.
Læge Steen Grooss, Torvegade 47, K.
Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
Grosserer John Halgreen, Halgreensgade 6, S.
Lektor Erik Halkjær, Ny Skelgårdsvej 15, Kastrup.
Kørelærer Ove Hamgren, Brobergsgade 8, K.
Kontorist, fru Alice Weber Hansen, Overgaden oven Vandet 94, K.
Fru Elly Valentin Hansen, Ved Amagerport 4, S.
Forvalter Erik Løvendahl Hansen, Hadsten Allé 41, Kastrup.
Overpolitibetjent H. H. Hansen, Set. Annægade 3, K.
Belysningsarbejder Hans Peter Zichau Hansen, Poppelvang 6, Kastrup.
Hovmester Henning P. Hasseris Hansen, Tordenskjoldsgade 323, K.
Ekspedient Herman Blom Hansen, Bremensgade 171, S.
Translatør Karl Hansen, Majdal 16, Kastrup.
Civilingeniør Rasmus Hansen, Østermarievej 17, Kastrup.
Kontorchef Svend Hansen, Koralvej 16 B, Hvidovre.
Grosserer W. Falck Hansen, Genuavej 39, S.
Viktualiehandler Willy Boes Hansen, Erantisvej 17, S.
Arkitekt Svend Harre, Overgaden n. Vandet 49, K.
Pelshandler Egon Hartvig, Dronningensgade 46, K.
Disponent Tage Harving, Dronningensgade 52, K.
Toldkontrollør S. Holsgård, Kongelundsvej 43, S.
Direktrice, fru Marie Holst, Jens Juelsgade 19, 0.
Fabrikant R. von Holstein-Rathlou, Højskole Allé 64 B, Kastrup.
Murermester V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, S.
Maskinmester H. D. Hundrup, Hejrevej 402, NV.
Bogholderske, fru Eva Hülsen, Dronningensgade 21, K.
Assistent H. Høgster, Ved Amagerport 5, S.
Grosserer Alex Ingelsson, St. Møllevej 44, S.
Arkivar, fru Ruth Ingvardsen, Vermlandsgade 10, S.
Sekretær, fru Bodil Isbye, Sølvgade 11, K.
Handelsrejsende C. Iversen, Amagerbrogade 73, S.
Disponent Poul Iversen, Sundholmsvej 49, S.
Fabrikant Hans Jacobsen, Snoghøj Allé 29, Kastrup.
Politifuldmægtig Victor Jakobsen, Puggårdsgade 5, V.
Fabrikant Axel Jensen, Bodenhoffsplads 21, K.
Assurandør Børge Jensen, Alandsgade 49, S.
Civilingeniør Erik Holbøll Jensen, Alleen 69, Kastrup.
Køkkenchef Dahl Jensen, Holmbladsgade 1072, S.
Malermester G. Roel Jensen, Tønnesvej 67, S.
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Assistent Heine Jensen, Strandgade 81, K.
Advokat J. Mølgaard Jensen, Falkonérallé 36, F.
Rejseinspektør J. Chr. Jensen, Hollænderdybet 23, mezz., S.
Blomsterhandler Niels Otto Jensen, Overgaden neden Vandet 29, K.
Fabrikant Poul Børge Stougaard Jensen, Torvegade 551, K. 
Overingeniør Poul Jensen, Amager Landevej 233, Kastrup. 
Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden oven Vandet 44, K. 
Civilingeniør Hougård Jepsen, Set. Annægade 34:!, K. 
Metalarbejder Karl Fritzmann Johansson, Mjøsensgade 11, S. 
Restauratør Harry A. Jonasson, Nordre Røsevej 41, S.
Redaktør J. T. Juhl, Overgaden oven Vandet 261, K.
Skibsarbejder Erik B. Jørgensen, Tycho Brahes Allé 10, S.
Fuldmægtig Erik Jørgensen, Italiensvej 39, S.
Kordegn Holger Jørgensen, Nansensgade 922, K.
Røgeriejer R. Jørgensen, Agnetevej 22, S.
Forretningsfører Mogens G. B. Kiær, Blekingegade 8, S.
Kasserer, fru Helga Knudsen, Elbagade 41, S.
Vekselerer Dion Koblov, Nybrogade 32, K.
Fabrikant F. Lange, Lembckesvej 10, Hellerup.
Kaptajnløjtnant Flemming Larsen, St. Møllevej 10, S.
Direktør Svend Larsen, Snoghøj Allé 86, Kastrup.
Bagermester W. Lauridsen, Jyllingevej 19, Vanløse.
Underdirektør M. Leerskov, Østerlarsvej 18, Kastrup.
Speditør E. von der Lieth, Parmagade 50, S.
Overassistent Elmer V. Lillesøe, Amager Fælledvej 33, S. 
Herreekviperingshandler Jens Lisfeldt, Ved Volden 12, K. 
Civilingeniør Birger Huitfeldt Loft, Set. Annægade 15, K. 
Kriminaloverbetjent Hans Lund Ludvigsen, Østerbrogade 7 B, 0. 
Elektromontør Olivo Lundberg, Tejn Allé 4, Kastrup.
Grosserer Erik Lundstrøm, St. Møllevej 2, S.
Prokurist Tage Lundvald, Mosrosevej 12, Kastrup.
Driftsleder Robert Lykke-Hansen, Reykjaviksgade 32, S. 
Overpolitibetjent Ove Lykkestrup, Kurlandsgade 27, S. 
Gas- og vandmester Egon O. Madsen, Vermlandsgade 16, S. 
Vagtchef Helge Madsen, Holmens Kanal 17, K.
Montør J. H. Lundal Madsen, Bjørneklovej 6, S.
Forlagsdirektør, cand. jur. Georg Malling, Peder Skramsgade 263, K. 
Kaptajn Johan Mule Malling, Godthåbsvej 32 A1, F.
Direktør Otto K. Malling, Puggårdsgade 11, V.
Fuldmægtig Ebbe Marslev, Skottegården 431, Kastrup.
Afdelingschef Willy Mathiesen, Amagerbrogade 4, S.
Arkitekt B. J. Matjeka, Ved Linden 11, S.
Autoreparatør Knud Melbye, Torvegade 53, K.
Bankbetjent Curt Melms, St. Møllevej 243, S.
Viktualiehandler Anker Mikkelsen, Italiensvej 34, S.
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Revisorassistent Villy Elkjær Mikkelsen, Reberbanegade 19, S.
Frugthandler Albert Moth, Amager Strandvej 376, Kastrup.
Grosserer Munthe-Østerby, Geelsmark, Holte.
Fru Else Møller-Jørgensen, Ved Linden 44, S.
Kunsthandler H. E. Møller, Vermlandsgade 10, S.
Kaptajn Peter Anton Møller, Formosavej 22, S.
Grosserer Lars Mørck, Amagerbrogade 28, S.
Installatør Gustaf Nelander, Fjenneslevvej 28, Brønshøj.
Frisørmester, fru Edith Grøn Nielsen, Amager Landevej 150 A, Kastrup.
Overpolitibetjent Ejner N. Nielsen, Ndr. Frihavnsgade 80, 0.
Kunsthandler Hans Kr. Nielsen, Prinsesse Christinesvej 141, S.
Faktor Leif E. Nielsen, Sirgræsvej 39, Kastrup.
Repræsentant Peer J. Tidmand Nielsen, Nyvej 2 A, V.
Journalist Sven Nielsen, Kompagnistræde 7, K.
Kontorchef Carl Aage Nimgaard-Larsen, Grandalen 3, Bagsværd.
Bogholder, fru Birthe Nyberg, Belgiensgade 1, S.
Overlærer, fru Karen Nørregaard, Amager Fælledvej 83, S.
Fabriksbestyrer Poul Olsen, Teglkåsvej l2, Kastrup.
Kørselsforvalter Svend Erik Olsen, Trægården 143, S.
Grosserer Axel Pedersen, Worsåaesvej 2, V.
Damefrisørinde, fru G. Hermod Pedersen, Jernbaneallé 66, Vanløse.
Forvalter Ove Ipsen Petersen, Strandgade 21, K.
Guldsmedemester Erik Petersen, Amagerbrogade 83, S.
Karl Petersen, Amagerbrogade 1703, S.
Konditor Torben Petersen, Niels Juelsgade 4, K.
Cand. psych., fru Ea Pio, Strandgade 22 A, K.
Politiinspektør Frode Povlsen, Artillerivej 53, S.
Fotograf, fru Lilly Prickett, Kastruplundsgade 9. Kastrup.
Viceskoleinspektør Arne Knud Rasmussen, Nordrehøj Allé 9, Kastrup.
Fuldmægtig A. V. Bjørn Rasmussen, Skyttehøj 40, Kastrup.
Handelsrejsende C. A. Rasmussen, Vermlandsgade 16, S.
Fuldmægtig Gustav Rasmussen, Ved Mønten 19, S.
Tech, planner Mogens Rasmussen, Timianstien 3, Kastrup.
Kapelmester Peter Rasmussen, Syvens Allé 1, S.
Fabrikant P. R. Rasmussen, Westend 3, V.
Laboratorieassistent Fritz Wælsch Riis, Stradellasvej 30 st., SV.
Assistent, fru Johanne Riis, Moltkesvej 371, F.
Kommunelærer, fru Eva Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Assurandør Aage Sarsøe, Flinterenden 7, S.
Overinspektør A. L. de Beauval Saxlund, Amagerbrogade 307, S.
Bogtrykker Poul Schmidt, Bremensgade 13, S.
Montør Niels Friis Schmidt, Johan Kellersvej 13, SV.
Oberstløjtnant Hans Schou-Nielsen, Rysensteensgade 14, K.
Maskinmester Henry Schweitz, Englandsvej 1, S.
Bogbinder Jens Frode Skov, Engvej 78, S.
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Prokurist Edgard Schønecker, Amager Boulevard 1323, S.
Direktør Jens Skaarup, Ved Volden 12, K.
Tandlæge, fru Ragnhild Skappel, Jyllingevej 3, Vanløse.
Grosserer Erik Sleby, Sirgræsvej 51, Kastrup.
Reklamechef Jens A. Milton Svendsen, Ved Volden 13, st., K.
Handelsgartner Sv. Høeberg Svendsen, Mindegården, St. Magleby.
Overpolitibetjent Kaj W. Sørensen, Helmer Søgårdsallé 6, Kastrup.
Bagermester Svend Thigaard-Nielsen, Sumatravej 66, S.
Overbetjent Jens Wilh. Thomsen, Postparken 29, Kastrup.
Arkitekt Stig Thoresen-Lassen, Ved Volden 11, K.
Repræsentant Ib Thorsen, Herredsvej 7, Gentofte.
Vognmand D. de Thurah, Uplandsgade 46, S.
Direktionssekretær, dr. polit. Erich J. Tinzmann, Vosbjergvej 53, Kastrup.
Fængselsbetjent Finn John Tørnquist.
Oberst H. Valentiner, Overgaden neden Vandet 15, K.
Modehandlerinde, fru Vera Warberg, Offenbachsvej 24, SV.
Kontorchef C. Weibøl, Ved Volden 10, K.
Telefonmontør Erik Weichei, Æblestien 3, S.
Ingeniør Lauritz Weichei, Grenhusene 28, Hvidovre.
Fabrikant John Ph. Weilbach, Ved Mønten 17, S.
Vinhandler Kaj Winther, Aalandsgade 57, S.
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PASSIVE MEDLEMMER

Lærerinde, fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, 0.
Overlærer Niels Atterup, Baunegårdsvej 2, Gentofte.
Fru Inger Banner-Jansen, Ordrupvej 126, Charlottenlund.
Lærer C. Bengtsson, Breumvej 18, Herlev.
Fængselsinspektør A. Bentzen og frue, Dronningensgade 59, K.
Pastor G. Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, K.
Gartner A. Botoft, Lergravsvej 43, S.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
Adjunkt Ebbe Gudmand-Høyer og frue, Jagtvej 133,N.
Lærerinde, fru Jenny Ernst Hansen, Amager Fælledvej 36, S.
Kassererske, frk. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21, S.
Husholdningslærerinde, frk. Ellen Heje, Skrænten 1, Gentofte.
Statsautoriseret revisor I. Heje og frue, Torvegade 47, K.
Prokurist Ib Hemmingsen, Amager Fælledvej 9, S.
Inspektør Arno Jensen, Døllevangen 9, Herlev.
Kriminaloverbetjent J. A. Jensen og frue, Overgaden oven Vandet 100-, K.
Skræddermester Otto Jensen og frue, Ove Billesvej 6, S.
Cand, polit., fru Sigrid Jernholt, Rådhusvænget 3 st., Kastrup.
Direktør E. Lindén, Gudhjem.
Fru Birthe Bendson Lindgreen (f. Wittig), Middelfart.
Ekspeditionssekretær Børge V. Johansen, Lemnosvej 20, S.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen og frue, Amager Boulevard 122, S.
Prokurist Peer-Olof Nyberg, Cedervænget 15, Virum.
Lærerinde, frk. Eva Olsen.
Cand. mag., fru Estrid Peitersen, Fru Gyllembourgsvej 10, F.
Overlærer, fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Bankfuldmægtig Kaj Schreiber, Enghavevej 64, V.
Lærerinde, fru Doris Sørensen, Oxford Allé 77, S.
Lærerinde, frk. Kirsten Thomsen, Amagerbrogade 18.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
100 kr. én gang for alle.

Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, F.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Fotograf, fru Jette Bang, Strandgade 12, K.
Cand. mag. frk. Berta Eschen, Nørrevold 46, K.
Sognepræst J. P. Grøngaard, Overgaden oven Vandet 92, K.
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A, 

Valby.
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Fru Ester Johannessen, Amtmandsvej 34, Holbæk.
Fhv. skolebestyrer, cand. mag., frøken Marie Kaspersen, »Tuenhus« 

pr. Frøstrup.
Fhv. overlærer, frk. Anna Lund, Ved Bellahøj 30 B, Brønshøj.
Underdirektør Kaj Norél, Amagerbrogade 22, S.
Lærerinde, fru Sivertsen, f. Nissen, Oddernes, Kristianssand, Norge.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og frue, Kolding.
Fru Marie Suhr, Allégården, Kastrup.
Fru Olga Wesche, Frederiksberg Allé 76, F.
Fru Ninni Wolf, Samosvej 55, S.
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DØTTRESKOLENS BØRNEHAVE
blev oprettet 1897 i tilknytning til Christianshavns Døttre
skole, oprettet 1799. Børnehaven har i 23 år haft til huse i sko
lens ejendom, Dronningensgade 67, K.

Børnehaven er fra 1. 8. 1959 en selvejende institution, god
kendt til en formiddags- og en eftermiddagsbørnehave med 
30 børn på hvert hold.



Bestyrelsen for børnehaven er følgende: 
Direktør Rob. Anthonsen, (formand).
Bestyrerinde for Christianshavns Døttreskole,

frk. Elisabeth Falbe-Hansen.
Kontrabassist ved Danmarks Radio, Ludvig E. Bramsen. 
Fru P. Garde.
Pastor J. P. Grøngaard.
Politifuldmægtig Victor Jakobsen.
Børnehavens regnskabsfører, bogholder G. Brill-Jensen.

FORMÅL

Børnehaven modtager børn fra 3 års alderen — både piger 
og drenge. Børnehaven ser sin opgave i at supplere foræl
drenes opdragelse af småbørnene og i samarbejde med dem 
at give de bedste muligheder for en harmonisk udvikling.

Børnehaven er indrettet efter børnenes behov, og den be
stræber sig på at forstå og tilfredsstille børnenes legetrang 
og arbejdslyst samt at udvikle deres fantasi og skaberevne 
gennem tegning, maling, klipning, modellering m. m. Lege, 
sange og fortællinger, samtaler og ture rundt omkring giver 
børnene nye oplevelser og styrker fællesskabsfølelsen.

ORDENSREGLER

Formiddagsbørnehaven er åben hverdage kl.9-13.
Eftermiddagsbørnehaven er åben hverdage kl. 14-17.

Børnene bør af hensyn til orden og udbytte af dagen møde 
i børnehaven senest henholdsvis kl. 9.30 og kl. 14.30.

Formiddagsbørnene forsynes med en madpakke i mad
kasse hjemmefra, der bæres i en lille rygsæk eller taske. Mælk 
kan bestilles i børnehaven og betales månedsvis bagud. Slik, 
penge og legetøj må ikke medbringes. Børnene må have et 
par skiftesko og en pose til at opbevare disse i, tydeligt mær
ket med navn. For formiddagsbørnene et krus, et lille hånd- 



Ferier og fridage i 1961-1962.
Børnehaven åbner efter sommerferien mandag d. 14. august 

1961, henholdsvis kl. 9 og kl. 14.
Mandag d. 18. september.
Efterårsferie d. 16.-21. oktober incl.
Lørdag d. 18. november.
Juleferie 23. december-6. januar incl.
En dag i februar.
Fastelavns mandag d. 5. marts.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Dronningens fødselsdag d. 28. marts.
Påskeferie d. 18.-24. april incl.
5. maj.
St. bededagsferie d. 18.-19. maj.
Grundlovsdag d. 5. juni.
Pinseferie d. 9.-12. juni incl.
Sommerferie fra d. 23. juni.

ROB. ANTHONSEN REPRODUKTION 
KØBENHAVN 



klæde ca. 30x60 cm med navn. Disse ting opbevares i bør
nehaven. Alt overtøj forsynes med navn, vanter fastgøres med 
elastik gennem ærmerne. For løse vanter og umærkede be
klædningsgenstande påtager børnehaven sig intet ansvar.

SYGDOM

Årsag til fraværelse udover 2 dage bedes meddelt. I tilfælde 
af smitsom sygdom hos barnet eller i hjemmet skal dette 
meddeles omgående. Af hensyn til de andre børn modtages 
et forkølet barn ikke. Der er regelmæssigt lægetilsyn i børne
haven. Alle børn undersøges normalt 2 gange årligt, men 
forinden udsendes en skriftlig henvendelse til hvert enkelt 
hjem. Børnehavens læge er dr. med. P. Drucker.

BETALING

For formiddagsbørnehaven; 3fr kr. pr. md.
For eftermiddagsbørnehaven: 30"kr. pr. md. 3 7
For brændsel i 7 måneder: 5 kr. pr. md.
For søskende gives moderation: 2 kr. pr. md.
Foi' juli måned betales intet.

Alt materiale leveres af børnehaven uden ekstrabetaling, 
dog betales i december 2 kr. pr. barn til småarbejder til ju
legaver.

Betalingen erlægges månedsvis forud og uden hensyn til 
ferier og forsømmelser.

Udmeldelser kan kun ske med en fuld måneds varsel, bereg
net fra den 1. i måneden.

Ferier og fridage som i skolen. (Se bagsiden!) 
Adresseforandringer bedes meddelt.
Indmeldelse i børnehaven gælder ikke til skolen. Forældre, 

som ønsker børnene ind i skolens 1. kl., bedes i god tid sør
ge for indmeldelse på skolens kontor. (Træffetid kl. 12-13. 
Am. 4553.)

Margrethe Ahlefeldt, 
Døttreskolens Børnehave

Dronningensgade 67, K. Su. 6520, kl. 13-14.



Ved indmeldelse bedes følgende oplyst:

Barnets navn:

Fødselsdag og -år:

Faders navn og stilling:

Moders navn:
(erhverv uden for hjemmet)

Adresse, telf.:

Sygekasse el. sygeforsikring.
(og nr. i sygekassen)

Er barnet vaccineret for difteri: kopper:

Har barnet tidligere gået i anden børnehave eller søgt en forebyggende in
stitution og i bekræftende fald hvilke?



ROB. ANTHONSEN REPRODUKTION 
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