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PR. CHARLOTTES GADES SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Skoleinspektør Hans Vemmer.
Uventet kom meddelelsen om skoleinspektør Hans Vemmers død, og smerte

ligt har den ramt os. Selv om han havde været syg et par måneder, ventede vi dog 
alle at se ham rask igen tilbage i arbejdet på skolen, det arbejde, som optog ham 
så helt og fuldt.

Hans bortgang har vakt den dybeste sorg ikke blot hos lærere og elever, men 
også i forældrekredsen, som han havde nøje kontakt med, og blandt hans gamle 
elever, hvoraf mange stadig holdt forbindelsen med ham vedlige.

Med Hans Vemmer har dansk skole mistet en særpræget og betydelig personlig
hed. Adskillige kolleger, både her i København og ude over landet, vil huske ham 
som den altid veloplagte, dygtige sløjd- og praktiklærer fra Blågårds seminarium og 
fra de senere år som den inciterende instruktør i frie øvelser, utrættelig som tals
mand for de manuelle fag.

Her ved skolen, hvor han virkede i godt ti år, først som viceinspektør og siden 
november i fjor som inspektør, føler vi savnet af ham dybt, og vi havde så gerne 
undt ham længe endnu at kunne glæde sig over den anerkendelse, som udnævnelsen 
i fjor betød for ham. Vi vil mindes ham som den retlinede, forstående leder og gode, 
festlige kollega, men ikke mindst som den dygtige lærer, som børnene elskede, og 
som ved sit eksempel virkede ansporende på os andre. Ofte underviste han for åben 
dør, og fra hans klasse lød munter sang, for hvor Hans Vemmer var, var der liv 
og fest.

Vi vil længe huske ham og hans færden iblandt os både i mange glade og fest
lige stunder og i hverdagens trofaste slid, og i dyb taknemmelighed vil vi bevare og 
ære hans minde.

Lærerpersonalet 
ved

Pr. Charlottes gades skole.



Skoleåret 1954—55.

Klasser og elever. Skoleåret begyndte med 735 elever fordelt i 28 klasser: 
14 grundskoleklasser, 3 læseklasser, 6 eksamensfri mellemskoleklasser og 5 eksa
mensmellemskoleklasser. — 1 lokale benyttes til ambulant taleundervisning.

Personalet. Fra skoleårets begyndelse fik skolen følgende nye lærere: fr. 
Agnete Lunn, fr. Else Møller, fr. Sigrid Nissen og hr. Ellehammer Andersen; hr. 
Folmer Andersen blev ansat som fast vikar.

Efter inspektør Hans Vemmers død var viceinspektør L. Terkelsen konstitueret 
til 1. februar 1955, da skoledirektør Olaf Petersen indsatte kommunelærer Svend 
Pedersen, Hellig Kors skolen, som inspektør.

Eksaminer og prøver. Ved eksamen i juni 1954 bestod 21 elever real
eksamen. — Eleverne i de eksamensfri mellemskoleklasser har i årets løb aflagt 3 
prøver i diktat og regning. — Ved overgangen fra grundskole til mellemskole af
holdes standpunktsprøver for alle børn i 5. klasserne og for de børn i .1 fm, der 
ønsker det. Disse prøver skulle i forbindelse med skolens indstilling vise barnets 
egnethed for eksamensmellemskolen. 28 børn bestod prøven.

Sommerferien. Arbejdet med udsendelsen af børn til Østruppladser, ferieko
lonier og Gabriel Jensens ferieudflugter varetages af viceinspektør L. Terkelsen, 
fr. E. Harpsøe Pedersen, fr. Disa Christjansen, hr. Jagd Jensen og hr. Ritsmar 
Pedersen.

Hjælpeforanstaltninger. Fra foreningen Fattige Børns Fodbeklædning har 
vi modtaget anvisninger på fodtøj, fra Foreningen til trængende Skolebørns Beklæd
ning har vi modtaget strømper. Gennem Børnenes Kontor blev flere elever klædt 
på til ferierejsen sidste sommer, og der blev ydet julehjælp til adskillige hjem.

Skolefrokosten omfatter i månederne november—maj gratis mælk og frokost
pakke på de 6 første klassetrin, gratis mælk på 7. klassetrin. På de højere klassetrin 
fås mælk mod betaling, ligeledes frokostpakke fra 7. klassetrin og opefter. Til samt
lige deltagere udleveres vitaminpiller fra januar til april.

Sparemærkesalget varetages af viceinspektør L. Terkelsen. Der er i år solgt 
sparemærker for 6220 kr.

Færdselsundervisning gives af politiet fra 2. klasse og opefter. 2. klasserne 
har fået 2 timers undervisning i klassen og derefter en tur med politibilen ud i tra
fikken, de øvrige klasser 1 times undervisning.
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Skolepatruljen sikrer børnenes færden ved fodgængerovergangene i skolens 
nærhed. Den ledes af fru E. Harpsøe Pedersen. Hjemmene bedes indskærpe bør
nene, at de retter sig efter de store pigers anvisninger.

Udflugter og ekskursioner. Det årlige besøg for alle klasserne undtagen 1. 
og 2. klasserne gik til Zoologisk have. I årets løb har de store klasser foretaget flere 
museumsbesøg og besøg på virksomheder.

Gæster. Foreningen „Norden“s rejselektorer har atter i år gæstet skolen.

Udenfor skoletiden har læsestuen under ledelse af skolebibliotekar hr. Jagd 
Jensen været åben 3 gange om ugen i vinterhalvåret. Dansk Skolescene (repræsen
tant hr. Jagd Jensen) har haft 115 medlemmer og Skolescenens bio (repræsentant 
hr. Kaj Pedersen) har haft 165 medlemmer. Pigekoret ledes af hr. Ritsmar Peder
sen. Der afholdes prøve een gang om ugen uden for skoletiden. Deltagerne er fra 
5. klasse og opefter, og der betales et mindre kontingent til noder m. v. Medlem af 
skolenævnet hr. Leo Aagaard har deltaget i korets arbejde som akkompagnatør. I 
efterårsferien var koret på rejse, bl. a. til Bergen og Stavanger, som gæster hen
holdsvis hos Ny Krohnborg skoles guttemusikkorps og Stavanger pigekor. Hele 
koret — ca. 70 piger — er et stort aktiv for skolen og yder beredvilligt sit bidrag 
til underholdningen ved sammenkomster og møder.

Det årlige skolebal afholdtes den 10. marts for eleverne i 2 fm, 111 EM og 
opefter.

H. C. Andersen festlighed. I anledning af 150-årsdagen for H. C. Ander
sens fødsel havde omtrent alle skolens klasser hver indstuderet et optrin eller uddrag 
af både kendte og mindre kendte eventyr. Det blev en festlig forestilling, der med 
rette vakte den største begejstring blandt publikum. Forestillingen blev senere gen
taget for børnenes forældre.

4. maj 1955: I anledning af 10-årsdagen for Danmarks befrielse var børnene 
fra 5. klasse og opefter samlet i gymnastiksalen, hvor hr. G. Blomquist fortalte om 
Danmarks besættelse, dens årsager og lykkelige afslutning.

„Pr. Charlottes gades skoles venner“. Foreningens formand er fru Ragna 
Andersen, Lillemosevej 60, Lyngby. Foreningen har 200 medlemmer og er stiftet 
med det formål at gavne skolens elever. Der holdes enkelte fester, hvis overskud 
går til bl. a. fastelavnsfest for de mindre elever.

Foreningen havde den sorg at miste sin formand hr. skomagermester H. S. 
Neidel, der døde i februar. Hr. H. S. Neidel var medstifter af foreningen og gjorde 
en stor indsats for foreningen til gavn og glæde for børnene, og vi er ham megen 
tak skyldig.

Sammenkomst for tidligere elever finder sted hvert år den anden søndag i 
februar kl. 19,30 i gymnastiksalen. Tilmelding sker — af hensyn til arrangementet-— 
til skolens kontor eller fru Ragna Andersen, Lillemosevej 60, Lyngby (LY 5145), 
senest fredagen før.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12—13 samt onsdag aften fra 

kl. 18—19. Skolens telefon er NOra 2306.
Skolelægen fru Gudr. Ortmann træffes mandag kl. 10—11.
Skolesundhedsplejersken fru K. Fabricius træffes mandag, onsdag og fredag 

kl. 8—11.
Forsømmelser på grund af sygdom skal altid meddeles skolen så hurtigt som 

muligt, enten ved en seddel til klasselæreren eller ved en opringning til skolens 
kontor. Dersom skolen ønsker en lægeattest, får hjemmet tilsendt en trykt blanket til 
brug for lægen.

Glemte ting. Det er desværre utrolig meget tøj og andre ting, børnene glem
mer på skolen, trods mange påmindelser. Forældrene bedes mærke barnets tøj, 
tasker m. m. med navn. Skolen erstatter ikke værdigenstande som ure, smykker 
m. v.

Cykler. Kun børn, der bor langt fra skolen, kan få tilladelse til at cykle til 
skole. Cyklen skal stilles på den anviste plads. Skolen har intet ansvar for bort
komne cykler eller cykledele.

Konfirmationsforberedelse bør af hensyn til undervisningen falde i 2 fm og i 
III em. Undervisningen i disse klasser lægges til rette, så eleverne kan gå til præst, 
uden at skolearbejdet forsømmes. Finder konfirmationsforberedelsen sted på andre 
klassetrin, må den ligge uden for skoletiden.

Indskrivning af børn til ny 1. klasser begynder den 1. september. Indskriv
ningspligtige er børn, der ved det ny skoleårs begyndelse den 12. august 1956 er 
fyldt 7 år. Børn, der senest den 14. december 1956 fylder 7 år kan indskrives. 
Barnets dåbsattest (evt. vaccinationsattest) medbringes ved indskrivningen.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august.
Eleverne i de nye førsteklasser møder dog først lørdag den 13. august.
Skolens distrikt omfattede i 1954—55 følgende gader: Allersgade, Asnæsgade 

nr. 1, Dagmarsgade 1—39 og 2—38, Fensmarksgade ulige nr. fra 63, Fynsgade, 
Gormsgade, Jagtvej 77—117 og 52—72, Nørrebrogade 98—186, Odinsgade, Pr. 
Charlottes gade fra nr. 14 og 19, Stevnsgade 18—22, Thorsgade fra 1—57 og 2— 
58, Thyrasgade, Ægirsgade 1—23 og 2—16, Udbygade 15—19 og Uffesgade.

Årsafslutningen 1955
afholdes efter skema og foregår så vidt muligt som almindelige undervisningsdage.

Mellemskoleeksamen afholdes efter et særligt skema.
Udstillingen af elevarbejder fra håndarbejde, tegning og sløjd i gymnastiksalen 

er åben torsdag den 16. juni og fredag den 17. juni kl. 9,30—12,30 og tillige tors
dag aften kl. 18—19.

Afslutning med uddeling af afgangsbeviser, eksamensbeviser og flidspræmier 
finder sted fredag den 17. juni kl. 19 i gymnastiksalen.

Alle forældre og pårørende indbydes venligst til at overvære prøver og eksami
ner og til at bese udstillingen af elevarbejder.

Lørdag den 18. juni er omflytningsdag og sidste skoledag før ferien.
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Skolenævnet og dets virksomhed.

I det forløbne år har skolenævnet holdt de sædvanlige møder og har løst sine 
opgaver i nøje samarbejde med skolens repræsentanter. Spørgsmål om forsømmelser, 
skolebespisning, badning m. v. har været taget op til grundig drøftelse.

På skolenævnets initiativ er der i vinterens løb afholdt 2 forældremøder med 
udmærket tilslutning.

I januar talte kommunelærer Svend Pedersen om „Børn og penge“ og efter 
foredraget vistes en udmærket film.

I marts talte overlærer Holger Jensen om „Børn og film“. Efter foredraget viste 
Holger Jensen sin sidste film „Flaskeposten“.

Skolenævnet bringer herved en tak til alle for godt samarbejde i det forløbne år.

V. Gottschalck.

Skolenævnets medlemmer er:

Fru V. Gottschalck, Guldbergsgade 127 (formand).
Hr. Leo Aaagaard, Odinsgade 19.
Hr. Poul Andersen, Stevnsgade 12.
Hr. Ernst Nielsen, Nørrebrogade 158.
Hr. Børge Tvilling, Chr. Winthersvej 4 C.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1 a (nr. 6) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ...........
regning ........

... fr. Sigr. Nissen

... - Disa Christjansen
1 u (nr. 2) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ...........
regning ........

- Hanne Nielsen
- Th. Mosdal

1 V (nr. 4) kl. 8— 9
- 9—10

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

... hr. Ellehammer Andersen

... fr. Inger Marstal
2 a (nr. 6) kl. 11 — 12

- 12—13
dansk ...........
regning ........

... - Edel Rasmussen 
- Lis Kragh

2 u (nr. 2) kl. 12—13
- 13—14

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

- Th. Mosdal 
... hr. E. V. Olsen

2 V (nr. 4) kl. 11—12
- 12—13

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

- Kaj Larsen 
... - E. V. Olsen

2 X (nr. 3) kl. 11—12
- 12—13

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

- Poul Munkby 
... fr. H. Kjær

4 u (nr. 17) kl. 9—10 
- 10—11

naturhistorie . 
regning ........

- Sigr. Nissen
- M. Christiansen

fr. Else Møller
- Agnete Lunn

4 V (nr. 11) kl. 8— 9
- 9—10

historie ........
dansk ...........

... hr. Skaarup Andersen 

... fr. H. Kjær
hr. Poul Munkby
fr. G. Messerschmidt

4 X (nr. 3) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ...........
geografi ........

- G. Messerschmidt
... hr. Ellehammer Andersen

hr. Folmer Andersen 
fr. Hanne Nielsen

5 a (nr. 5) kl. 10—11
- 11 — 12

dansk ...........
geografi .........

}fr. Else Møller hr. Skaarup-Andersen 
fr. Lis Kragh

5 u (nr. 7) kl. 10—11
- 11—12

dansk ...........
naturhistorie .

- Th. Mosdal
- Sigr. Nissen

- Harpsøe Pedersen
- H. Kjær

5 V (nr. 9) kl. 10—11
- 11 — 12

regning ........
historie ........

... - Lis Kragh
- Agnete Lunn

- Sigr. Nissen
- Harpsøe Pedersen

1 FA (nr. 13) kl. 10—11
- 11—12
- 12—13

historie ........
engelsk ........
regning ........

... hr. Poul Munkby

... fr. Hanne Nielsen

... hr. vic. L. Terkelsen

- Astrid Pedersen 
hr. Kaj Pedersen

- Ritsmar Pedersen
1 fa (nr. 8) kl. 8— 9

- 9—10
regning ........
geografi .........

... fr. Astrid Pedersen

... hr. E. V. Olsen
fr. Edel Rasmussen 
hr. Poul Munkby

1 fu (nr. 13) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ...........
regning ......... J fr. Inge Christiansen

- Mogens Brix 
fr. Harpsøe Pedersen
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Lærer. Gæstelærer.
1 fv (nr. Bl) kl. 8— 9 historie ........... . fr. Lis Kragh

. hr. Skaarup-Andersen

. fr. Edel Rasmussen

fr.

hr.

Else Møller
Lis Kragh 
G. Blomquist

- 9—10 dansk ..............
- 10—11 engelsk ...........

2 fa (nr. 20) kl. 10—11 dansk .............. . - Hanne Nielsen - Kaj Pedersen
(nr. Bl) - 11—12 regning ........... . - Astrid Pedersen fr. Th. Mosdal

3 fu (nr. 9) kl. 8— 9 dansk .............. - Harpsøe Pedersen - Inger Marstal
- 9—10 engelsk ........... - Astrid Pedersen - Edel Rasmussen

4 fu (nr. 8) kl. 10—11 dansk .............. - Inger Marstal - H. Kjær
- 11—12 engelsk ........... . hr. Skaarup-Andersen hr. Mogens Brix

I u (nr. 20) kl. 9—10 engelsk ........... - Mogens Brix - Ritsmar Pedersen
(nr. 16) 10—11 fysik ................ . - Kaj Larsen - vic. L. Terkelsen
(nr. 20) 11—12 dansk .............. . - G. Blomquist fr. M. Christiansen

III u hold A (nr. 14) 
— B (nr. 18) 
— A (nr. 18)

kl. 8— 9 regning ....... 
- 8— 9 historie ....

- Jagd Jensen hr. Kaj Larsen

- 9—10 historie ......
1 - G. Blomquist - Kaj Pedersen

— B (nr. 14) - 9—10 regning ...... - Jagd Jensen - Kaj Larsen
III V hold A (nr. 19) kl. 10—11 tysk ...........  

— B (nr.10) - 10—11 naturhistorie 
— A (nr.10) - 11—12 naturhistorie

. vic. fr. D. Simonsen 

jhr. Ritsmar Pedersen

fr.

hr.

Disa Christiansen

E. V. Olsen

■— B (nr.19) - 11—12 tysk ........... . vic. fr. D. Simonsen fr. Disa Christjansen

FREDAG DEN 17. JUNI

3 A

3 u

3 v

4 u

4 v

4 x

5 a

5 u

5 v

(nr. 7)

(nr. 11)

(nr. 17)

(nr. 17)

(nr. 11)

(nr. 3)

(nr. 5)

(nr. 7)

(nr. 9)

kl. 10—11
- 11 —12
- 12—13

kl. 10—11
- 11—12
- 12—13

kl. 10—11
- 11 — 12
- 12—13

kl. 8— 9
- 9—10

kl. 8— 9
- 9—10

kl. 10—11
- 11 — 12 

kl. 8— 9
- 9—10

kl. 8— 9
- 9—10 

kl. 8— 9
- 9—10

dansk ............... L f hr.
regning .............I 
geografi .............
dansk ................1
regning .............J 
historie ............  fr.

Kaj Pedersen

Ellehammer Andersen

G. Blomquist

Agnete Lunn
historie .............
regning ............. 
dansk ...............  hr.
geografi ............. fr.
dansk ...............
regning ............. hr.
historie .............
regning .............
naturhistorie .... fr. 
naturhistorie .... 
regning ............. 
historie ............. hr.
regning .............  
dansk ................ fr.
naturhistorie .... -

Agnete Lunn 
Hanne Nielsen 
Mogens Brix 
Agnete Lunn 
Inger Marstal 
Ellehammer Andersen 
Skaarup-A ndersen 
Mogens Brix 
Agnete Lunn 
Sigr. Nissen 
Else Møller 
Skaarup-A ndersen 
Ritsmar Pedersen 
Lis Kragh 
Sigr. Nissen

hr. Jagd Jensen

- Kaj Pedersen 
fr. Agnete Lunn 
hr. Ellehammer Andersen 
fr. Else Møller

- Edel Rasmussen
- Inge Christiansen
- Astrid Pedersen 

hr. Poul Munkby 
fr. Else Møller

- G. Messerschmidt
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Lærer. Gæstelærer.
1 FA (nr. 13) kl. 8— 9 dansk ............. .. hr. vic. L. Terkelsen hr. G. Blomquist

9—10 geografi .......... .. - Ellehammer Andersen - Mogens Brix
1 fa (nr. 8) kl. 10—11 dansk ............. .. fr. Astrid Pedersen fr. Inge Christiansen

(nr. 16) - 11—.12 fysik .............. .. hr. Poul Munkby hr. Ritsmar Pedersen
1 fu (nr. 13) kl. 10—11 geografi .......... .. fr. Inger Marstal fr. Else Møller

- 11—-12 engelsk .......... - Astrid Pedersen hr. Mogens Brix
- 12—13 historie .......... .. hr. Poul Munkby fr. Hanne Nielsen

1 fv (nr. Bl) kl. 10—11 naturhistorie .. .. fr. Edel Rasmussen - Harpsøe Pedersen
- 11—12 geografi .......... .. hr. Skaarup-Andersen hr. Ellehammer Andersen

2 fa (nr. Bl) kl. 8— 9 engelsk .......... .. fr. G. Messerschmidt - Mogens Brix
9—40 geografi .......... - Hanne Nielsen fr. Astrid Pedersen

(nr. 19) - 10—11 historie .......... .. - Lis Kragh hr. Skaarup-Andersen
3 fu (nr. 9) kl. 10—11 regning .......... .. hr. Poul Munkby fr. Hanne Nielsen

- 11—12 dansk ............. .. fr. Harpsøe Pedersen - Lis Kragh
4 fu (nr. 8) kl. 8— 9 regning .......... .. hr. Ritsmar Pedersen hr. Folmer Andersen

9—10 tysk ................ .. fr. Lis Kragh - Kaj Pedersen
I u (nr. 20) kl. 9—10 historie .......... .. hr. G. Blomquist fr. Edel Rasmussen

- 10—11 naturhistorie .. - Ritsmar Pedersen - Sigr. Nissen

Pr. Charlottes gades skole, maj 1955.

Svend Pedersen.
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