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RYSENSTEENSGADES
SKOLE
SKOLEN FOR SVAGTHØRENDE BØRN,
TALE- OG OBSERVATIONSKLASSER

MEDDELELSER FOR 1954-55

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17..juni indbydes
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Lærerpersonalet.
Overlærerne: Einer Pedersen, H. Chr. Rudolph, H. F. Skovgaard,
frk. Agnes Hansen, fru Martha Thors, fru Karen Wesarg, fru Oda
Wind (lærerrådets næstformand).
Kommunelærerne: Find Henriksen (lærerrådets formand), H.
Kirchheiner, Poul Nørlit.
Kommunelærerinderne: Fru Thora Bliddal, fru Kirsten Bohm, frk.
Ellen Cederberg, fru Nina Lisse, fru Lizzie Mitchell, fru Ruth Svendsen,
fru Mimi Sørensen.
Endvidere har Harry Hammelboe og frk. Hanne Callesen dette
skoleår haft vakante timer.

Skolebetjent: E. Bengtsson.
Assistent ved skolebespisningen: fru L. Olsen.
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Skoleefterretninger.
I skolen for svagthørende børn undervises i de almindelige skolefag og i samme
omfang som ved andre kommuneskoler; desuden undervises i mundaflæsning og tale
øvelser. Ved mundaflæsning opøves eleverne i at opfatte, hvad der siges til dem,
ved at se på den talendes mundbevægelser, medens taleøvelserne har til formål at
forbedre elevernes udtale, der ofte er mangelfuld som følge af den nedsatte høre
evne. Klassekvotienten er 12—15. Børn med svære udtalefejl får ekstra taleunder
visning på små hold med 3—4 elever hveranden dag en halv time før den egentlige
undervisnings begyndelse.
Siden december måned har en del af de 76 børn, som benytter høreapparat,
fået høretræning, der hjælper dem til at få det rette udbytte af høreapparatet.
Desværre har vi i år måttet tage tiden dertil fra taleøvelses- og mundaflæsnings
timer, men håber næste år at få særlige timer til dette formål.
Overlæge, dr. med. J. Falbe-Hansen, er een gang om ugen på skolen for at
undersøge børnenes ører og foreskrive den tiltrængte behandling. En del af børnene
behandles udelukkende af ørelægen, mens de øvrige får behandling hver dag på
skolen forud for undervisningen. Denne behandling består i det væsentligste i øre
udskylning. Børnenes høreevne prøves hver måned af klasselærerne med hviske- og
talestemme og med toneaudiometri på Kommunehospitalet, når overlægen skønner
det nødvendigt.
Elever, der på grund af alder udskrives af skolen, kan søge „Ørelæge Carl
Mailands Legat“, hvoraf der ydes hjælp i læretiden. Ansøgning indsendes til skolens
inspektør. Legatet uddeles for eet år ad gangen med ca. 10 kr. om måneden, ud
betalt to gange om året.

Optagelse i taleklasse finder sted efter en taleundersøgelse, en psykologisk og
i en del tilfælde en psykiatrisk undersøgelse. Foruden taleundervisning får børnene
almindelig skoleundervisning, og man bestræber sig særligt på samtidig at opbygge
og udvide barnets ordforråd og forestillingsområde. I yngste klasse anvendes halv
delen af det ugentlige timetal til rationel udtale- og sprogkorrektion, i de øvrige klas
ser en halv time daglig før den egentlige undervisnings begyndelse; men naturligvis
arbejdes der i alle undervisningstimer med udtalen og sproget. Klassekvotienten
er 12—15.
Børnene har adgang til undersøgelse på skolen een gang ugentlig hos overlæge,
dr. med. J. Falbe-Hansen og eventuel behandling før skoletid.
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Ved udskrivning fra taleklasse foretages ny undersøgelse, såvel taleprøve som
psykologiske og pædagogiske prøver af hensyn til barnets fremtidige skolemæssige
placering.
Pr. 31. december 1954 havde skolen 10 klasser for svagthørende børn med 137
elever, 5 taleklasser med 71 og 2 observationsklasser med 24 elever, ialt 17 klasser
med 232 elever.

Den 4. juni var de yngste klasser i Zoologisk Have, mens de ældste tog en
tur til Helsingør og Hälsingborg. Den 10. juni var de yngste klasser på skovtur;
den gik som sidste år til Dyrehaven.
For første gang i skolens historie vovede vi i år forsøget med en skolekomedie.
Den 11. juni opførte et par af klasserne under instruktion og medvirken af flere af
lærerne 2 små komedier fra Arnold Jensens „Bro, bro, brille“ for skolens børn. Det
forløb så udmærket, at vi næste aften turde spille for en mindre kreds af forældre,
væsentlig dem, hvis børn medvirkede.

Den 15. juni afholdtes en vellykket skolefest for eleverne i de ældste klasser
og gamle elever, udskrevet gennem de sidste år.
I år var det 2. fm. der fra 13. til 21. august tilbragte 9 herlige dage på lejr
skole i feriekolonien „Nørrevang“ ved Rørvig, sammen med hr. Skovgaard og
fru Lisse.
Skolens 38 års fødselsdag den 1. september fejredes som sidste år med film,
et lille traktement i form af en ispind og skolelukning kl. 12.
Den 24. september afholdtes møde med forældre til børn i 4., 5. og 1. fm. klas
serne. Den fungerende inspektør gjorde bl. a. rede for optagelsesprøven til 1. eksa
mensmellemskoleklasse.
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F.N. dagen fejredes i år den 25. oktober af hver klasse for sig.
I forældreugen talte mandag den 8. november skoleinspektør Rasmus Jakobsen
om: „Når børns vaner bliver uvaner“. 154 forældre var til stede.
Den 8. december havde vi besøg af ca. 80 sundhedsplejersker fra Københavns
kommuneskoler. Efter foredrag i gymnastiksalen af den fungerende inspektør, af
lagdes gruppevis besøg i klasserne, hvor man gennem lærernes orientering og ar
bejde med børnene stiftede praktisk bekendtskab med skolens undervisning.
Også i år opførte en del af eleverne i forbindelse med julefesten Finn Viderøs
smukke krybbespil.
Skolen har ligesom tidligere år ladet de elever, der udskrives på grund af alder
psykoteknisk prøve. I tilslutning hertil holdt erhvervsvejleder fru E. Palle Petersen
fra Psykoteknisk institut den 7. februar et foredrag: „Hvad vil du være?“ for disse
børn og deres forældre. Desuden talte socialrådgiver frk. I. Tuxen fra Erhvervs- og
vejledningskontoret for tunghøre om tunghøres særlige problemer ved valg af er
hverv. Efter foredragene var skolenævnet vært ved en kop kaffe. Lærerrådet bringer
nævnet sin bedste tak for interesse og velvilje.
Den 8. marts talte socialrådgiver frk. I. Tuxen igen. Ca. 80 forældre var
mødt for at høre om: „Er Deres barn dus med sit høreapparat?“
Atter i år har skolen fra Serapion-Ordenens Københavnsloge modtaget en
pengegave. Skolen bringer herved logen sin hjerteligste tak.
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Skolens ordensbestemmelser,

vedtaget på lærerrådsmødet den 5. februar 1952.
Ved samlingen før skoletiden.
1. Før undervisningstidens begyndelse samles børnene på legepladsen. Der må
ikke leges, råbes eller støjes. Børnene må ikke samles uden for skolebygningen
eller på gadehjørnerne.
2. De må ikke uden tilladelse gå op i skolebygningen før undervisningstidens be
gyndelse.
3. De skal møde rene og sømmeligt påklædte og må kun medbringe, hvad de skal
bruge på skolen. Brug af tyggegummi er forbudt på skolens grund.
I skoletiden.

1. Børnene skal anbringe deres overtøj på knagerækken ved klassen.
2. Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele påtales. Eventuel
erstatning sker efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes
af vedkommende selv til skolens inspektør eller en af skolens lærere.
3. De af skolen udleverede bøger betragtes som lån, for hvilke hjemmene er an
svarlige. Børnene skal altid have bind om bøgerne.
4. Børn må ikke alene hente eller bringe undervisningsmateriale.
5. Kun med lærerens tilladelse må et barn åbne eller lukke vinduer.
6. Det er forbudt at henkaste papir, mad- og frugtrester o. a. på gulve og trapper
eller i gården.
7. Al slags handel mellem eleverne indbyrdes er forbudt.
8. Henvendelse angående glemte sager sker til ,.Det lille kontor“ på 1. sal.
9. Ændring af kørekort må meddeles inden den 20. i måneden.
10. Børnene må ikke benytte skolens håndklæder ved badning.

I frikvarteret.
1. Ved timens ophør ledsager læreren klassen til stueetagen. Piger, der skal til
toiletterne, træder fra på 1. sal eller i stuen.
2. Ved skoletidens ophør ledsager læreren klassen til den yderste port, hvorefter
børnene går stille og roligt hjem.
3. Al leg på skolens toiletter er forbudt. Der må kun være eet barn ad gangen i
klosetrummet.
4. Intet barn må uden tilladelse opholde sig i klassen eller på gange og trapper.
Ejheller må noget barn opholde sig ved vinduerne .
5. Hvert barn tager sit madpapir o. 1. med ned i papirkassen. Dog kan det også
samles i madkurven og bringes ned før flaskerne.
6. Intet barn må uden en lærers tilladelse forlade skolen eller legepladsen.
7. Børnene må afholde sig fra slagsmål og voldsom eller farlig leg.

8. Børnene må ikke opholde sig i cyklerummet eller i baggården, ejheller i port
rummet ud til gaden. I vintertiden må der ikke laves glidebaner, og der må
ikke slås med sne.
9. Når det ringer op, ophører al leg straks, og børnene går stille og roligt op, de
store klasser (4. og opefter) frit, de øvrige efter opstilling.
10. Salg af mælk foregår kl. 1040 fra rengøringsarbejderskernes værelse.
11. Skolebespisning: Rekvisitionssedlerne på mad og mælk bringes hurtigst muligt
efter kl. 9 til maduddeleren. Maden bringes rundt af denne.
»
Ordensdukse.
1. Klasselæreren vælger skiftevis mellem klassens elever to ordensdukse. Ordens
dukse til særlige fag bør så vidt muligt undgås.
2. Ordensduksene må ikke færdes på trapper og gange eller i andre klassevæ
relser.
3. De skal ved frikvarterets begyndelse sammen med klassen gå til toiletterne.

Disse ordensregler gennemgås hvert år umiddelbart efter sommerferien og jule
ferien med eleverne. Skolen beder om forældrenes støtte til at opnå ordensbestem
melsernes hensigt: en ren og pæn skole, hvor der er ro, orden og tryghed.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag kl.
18—19. Telefon Byen 6535.
Ørelægen, overlæge dr. med. J. Falbe-Hansen, træffes tirsdag og torsdag
kl. 12—13.
Skolelægen, dr. med. A. Friedlænder, træffes onsdag kl. 10.
Skolesundhedsplejersken, fru Karen Christensen, træffes daglig kl. 830-—915.
Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud ind
hentet tilladelse hos klasselæreren eller skoleinspektøren.
Udebliver et barn på grund af sygdom, skal dette så vidt muligt samme dag
meddeles skolen, enten skriftlig, telefonisk eller ved en voksens henvendelse.
Hvis sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, skal, hvis skolen for
langer det, en tilsendt blanket påtegnes af lægen og forevises på skolen. Denne fore
visning kan kræves gentaget een gang om ugen, med mindre barnet er indlagt på
hospital, eller lægen har givet anden påtegning.
Hvis et barn mere end een gang inden for en måned forsømmer på grund af
sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.
Fritagelse for gymnastik og gymnastikbad (obligatorisk fra 4. kl.) kan i reglen
kun ske på grundlag af en lægeudtalelse.
Bypladser må skolebørn først have, når de er fyldt 13 år. De må ikke beskæf
tiges om morgenen og på folkekirkens helligdage, og ellers kun i tiden kl. 16—18
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eller de sidste to timer før butikkernes lukketid. Arbejdsgiveren skal meddele sko
len, at barnet er beskæftiget ved budtjeneste.
Udskrivning. Et barn kan udskrives til sommerferien, hvis det fylder 14 år
senest den 11. august. Det samme er tilfældet, hvis barnet fylder 14 år senest den
31. oktober og har gået 7 år i skole.
Skolens bøger. På grund af de meget høje priser på papir er det absolut nød
vendigt, at børnene er omhyggelige med deres bøger, og vi beder venligst forældrene
være børnene behjælpelige med at holde dem i god stand.

Høreapparaterne

er et lån fra Statens Hørecentral og må behandles omhyggeligt og holdes i god stand.
Apparatet bør bæres i en pose, som skal sidde fast midt på brystet, hverken for højt
oppe eller for langt nede. Lad barnet få apparatet på hjemmefra om morgenen; søg
at få barnet til at bruge det så meget som muligt, så får det først det rette udbytte
og den rette glæde af det.
Det er klogt at købe batterier til en måned ad gangen; de kan sagtens holde sig,
når de blot opbevares tørt og køligt. Begge batterier må tages ud om natten, og når
apparatet ikke bruges i længere tid. Barnet må altid have et lille batteri hos sig som
reserve.
Når ledningen skal skilles fra apparat eller telefon, må det ske uden at trække
i den, men ved at tage fat om stikkene. Da det meget ofte er ledningen, det er galt
med, når apparatet svigter, anbefales det altid at have en ekstra ledning liggende.
Det er vigtigt, at kanalen i ørefangeren holdes ren for ørevoks. Den kan renses
med en piberenser eller, hvis den er meget snæver, med en lille fjer. Under rens
ningen må den skilles fra telefonen, ellers kan man let komme til at beskadige denne.
Det samme gælder, når man af og til vasker det udvendige af ørefangeren med lidt
vat og lunkent sæbevand.
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Beretning fra skolenævnet.
1954 blev der til Rysensteensgades skole valgt følgende skolenævnsmedlemmer:
Valgt af borgerrepræsentationen:
Fuldmægtig, cand, polit. Lauge R. Kallestrup.
Desinfektor A. Andersen.
Valgt af forældrene.
Tapetserer Jørn Rasmussen (formand).
Portier Hans Poulsen.
Billetkontrollør Viggo Bøgfeldt.

Lauge Kallestrup, som har været formand i 8 år, bad sig fritaget for dette
hverv på grund af manglende tid. Forældre og skole har grund til at sige hr. Kalle
strup tak for den omhu, hvormed han har røgtet dette hverv.
Skolenævnet har i skoleåret holdt 5 møder. Der har været enighed med sko
lens ledelse om afgørelser, der er truffet i de foreliggende sager.
I forældreugen var arrangeret et møde, ved hvilket skoleinspektør Rasmus
Jakobsen talte om børns (og forældres) psykiske problemer. Vi havde den glæde,
at skolens gymnastiksal var fyldt med interesserede og spørgelystne forældre. Efter
mødet i gymnastiksalen fordeltes forældrene i deres børns klasser, hvor de ved en
kop kaffe uddybede problemerne med klasselæreren.
Skolenævnet var vært ved et møde, på hvilket erhvervsvejleder fru Palle Peter
sen fra Psykoteknisk Institut og socialrådgiver frk. I. Tuxen fra Erhvervs- og Vej
ledningskontoret for Tunghøre holdt foredrag for og besvarede spørgsmål fra af
gangsklassens elever og forældre.
Endvidere har frk. I. Tuxen ved et møde talt om og givet vejledning i brug af
høreapparater.
På skolenævnets vegne,
Jørn Rasmussen
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Torsdag den 16. og fredag den 17. juni 1955 indbydes børnenes forældre
eller værger til at overvære den daglige undervisning i skolens forskellige klasser.
1 ., 2. og 3. klasserne undervises: torsdag kl. 9—11, taleundervisning kl. 830—
9; fredag kl. 1115-—13.
4 ., 5., 1. fm. og 2. fm. undervises begge dage kl. 9—13; taleundervisning
kl. 830—9.
Børnenes håndarbejder, sløjd og tegninger er begge dage fremlagt i skolens
gymnastiksal.

Årsafslutning fredag den 17. juni kl. 1315 i skolens gymnastiksal.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august 1955 kl. 9. Undervisningen
slutter denne dag kl. 10*°.

København, den 20. marts 1955.

H. Chr. Rudolph,
fg. skoleleder.
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