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Pr. Charlottes Gades 
Skole

Meddelelser for 1959 “60
samt skema over årsafslutningen



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1960.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954):

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 

således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 
regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme 

(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger,

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.



Skoleinspektør

SVEND PEDERSEN

Brat har døden berøvet os vor kære skoleinspektør, Svend 
Pedersen. Bedrøvede må vi bøje os for den sørgelige kendsgerning, 
at han ikke skal færdes blandt os mere. Kun i knap 5 år har han 
ledet vor skole. Hvor kort et spand af tid, hvor rigt et virke! 
Klog, kundskabsrig, myreflittig var vor inspektør. Hertil kom en 
sjælden indsigt i mange skole- og undervisningsformer. Han ejede 
da også den vide horisont, der gjorde ham til en sjælden dygtig 
pædagogisk leder for os.

Endnu højere har vi dog værdsat Svend Pedersens menneske
lige egenskaber, hans varme sindelag, der omfattede os alle, store 
som små. Altid rakte han os en medmenneskelig hjælpende hånd 
i glæder som i sorger. I ham har vi mistet en god og sand ven. 
I stor taknemmelighed udtaler vi.- Æret være Svend Pedersens 
minde.
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Skoleåret 1959-60.

Klasser og elever: Skolen har i dette 
skoleår haft 14 hovedskoleklasser, 3 
FM-klasser, 3 EM-klasser, 1 realklasse 
samt 3 læseklasser, i alt 24 klasser. 
Ved skoleårets begyndelse var der 604 
elever.

Personalet: Som meddelt i minde
artiklen foran havde skolen den store 
sorg, at inspektør Svend Pedersen gan
ske pludselig og uventet afgik ved dø
den den 7. oktober 1959. Vor skole 
mistede i Svend Pedersen en både om
sorgsfuld og myndig leder. Med sine 
sjældne menneskelige egenskaber for
stod han at skønne på vor skoles mange 
gode traditioner og havde samtidig øjet 
åbent for fremtidens nye skoletanker. 
I denne ånd ledede skoleinspektør Sv. 
Pedersen på sin dygtige måde skolen 
i knap fem år. Alt for tidligt skulle hans 
skolearbejde slutte, men hans minde vil 
blive bevaret og æret hos os i de kom
mende år.

Efter inspektør Svend Pedersens død 
blev viceinspektør L. Terkelsen kon
stitueret som skolens leder.

Pr. 1. december 1959 blev overlæ
rer Peter Andersen, Ellebjerg skole ud
nævnt til inspektør ved skolen, og han 
blev ved en højtidelighed 5. december 
indsat af skoledirektør Olaf Petersen.

Tidligere faste vikarer her ved sko
len hr. Mogens K. Rasmussen, hr. 

Johs. Jeppesen og frk. Anny Andersen 
blev i løbet af sommeren 1959 ansat 
som faste lærere hos os. Fr. Jytte 
Holtzmann Sørensen og fr. Anne Ma
rie Frederiksen blev pr. 1. juni 1959 
ansat som faste vikarer ved vor skole 
og læser i vakante skemaer.

Pr. 1. juni 1960 har overlærer fru 
Margrethe Christiansen efter ansøgning 
fået bevilget sin afsked. Fru Margrethe 
Christiansen, som har været sygemeldt 
det sidste års tid, har gennem 40 år 
gjort et særdeles dygtigt og samvittig
hedsfuldt arbejde her ved skolen. På 
sin rolige og stilfærdige måde har fru 
M. Christiansen haft en stor indfly
delse på sine elever, ikke mindst har 
hun som klasselærer betydet meget for 
de store elever også længe efter, at de 
har forladt skolen. Vor skole har meget 
at takke fru M. Christiansen for og øn
sker hende en række gode år, efter at 
skolearbejdets pligter nu er ophørt.

Eksaminer og prøver: Ved eksamen 
i maj-juni 1959 bestod i alt 31 elever 
mellemskoleeksamen og 22 elever real
eksamen. I januar—februar 1960 af
holdtes de vejledende prøver i 5. klas
serne med henblik på fordelingen af 
eleverne i de forskellige 6. klasser. Der 
har endvidere i årets løb været afholdt 
3 standpunktsprøver i dansk og regning 
i de eksamensfri mellemskoleklasser.
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Bolden er ved at gå ind.

Nye skolelov:
Ved lov af 7. juni 1958 ændredes lov 

om folkeskolen i vid udstrækning. Her 
skal kun nævnes, at mellemskolen af
vikles efterhånden. Fra 6. skoleår for
deles børnene i klasser på grundlag af 
deres standpunkt, evner og interesser; 
denne placering foretages efter skolens 
skøn og under hensyn til forældrenes 
ønsker. Efter 7. skoleår kan børnene 
enten fortsætte skolegangen i frivillige 
8. og 9. klasser, hvor det er hensigten 
at foretage en liniedeling, eller søge 
optagelse i den 3-årige realskole. Den
ne optagelse er betinget af, at eleven 
har en sådan modenhed og kundskabs
fylde, at det kan forventes, eleven kan 
følge undervisningen i realafdelingen 
på tilfredsstillende måde og fuldføre 
undervisningen på normal tid.

Ifølge den nye skolelov skal eleverne 
i 7. a-klasserne have mulighed for at 
få undervisning i et ekstra fremmed
sprog samt matematik. Denne supple
rende undervisning, som også tilbydes 
vore elever i det kommende skoleår, 

opbygges på følgende bestemmelse, 
vedtaget af Københavns skoledirektion 
24. februar 1960 :

„Der tilbydes de elever, hvis foræi- 
dre ønsker det, og som efter skolens 
skøn kan have udbytte deraf, 4 timer 
tysk og/eller 1 time matematik i 7. 
klasse.

Tiden til tysk og matematik tages fra 
de øvrige fag efter følgende plan: Dren
gene fritages for 1 time dansk, 2 timer 
sløjd og 2 timer valgfri fag - i alt 5 
timer.

Pigerne fritages for 1 time dansk, 2 
timer håndarbejde og 1 time gymnastik 
i alt 4 timer. Der lægges 1 time til de
res ugeskema, således at de får 35 ti
mer ugentlig i stedet for 34“.

I løbet af efteråret vil forældrene til 
børnene i vore 5. klasser blive indbudt 
til et orienterende møde om den nye 
skolestruktur.

Sommerferien. Arbejdet med udsen
delsen af børn til Østrup-pladser, ferie
kolonier og Gabriel Jensens ferieudflug

5



ter varetages af viceinspektør L. Ter- 
kelsen, fr. E. Harpsøe Pedersen, fr. 
Disa Christiansen, hr. Ellehammer An
dersen og hr. P. Munkby.

Hjælpeforanstaltninger. Fra forenin
gen „Fattige Børns Fodbeklædning“ har 
vi modtaget anvisninger på fodtøj, fra 
„Foreningen til trængende Skolebørns 
Beklædning“ 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-april gratis mælk og fro
kostpakke på de 6 første klassetrin, 
gratis mælk på 7. klassetrin. På de 
højere klassetrin fås mælk mod beta
ling, ligeledes frokostpakke fra 7. klas
setrin og opefter. Til samtlige deltagere 
udleveres vitaminpille fra januar til 
april.

Sparemærkesalget varetages af vice
inspektør L. Terkelsen. Der er i år 
solgt sparemærker for 7800 kr.

Færdselsundervisning gives i klas
serne i forbindelse med den almindelige 
undervisning. Det er en stor støtte for 
skolens arbejde hermed, at politiet del
tager aktivt i denne undervisning ved 
2 timer i 2. klasse og 1 time i de øv
rige klasser.

Skolepatruljen sikrer børnenes fær
den ved fodgængerovergangene i sko
lens nærhed. Den ledes af fr. E. Harp
søe Pedersen. Hjemmene bedes ind
skærpe børnene, at de retter sig efter 
de store elevers anvisninger.

Udflugter og ekskursioner: I septem
ber måned var skolen på det årlige be
søg i Zoologisk Have. De store klasser 
har i årets løb været på flere museums
besøg, ekskursioner og besøg på virk
somheder.

Gæster: Skolen har i lighed med tid
ligere år haft besøg af foreningen „Nor
dens rejselektorer. 5. januar 1960 
havde vi besøg af folkeskolelærer Tore 
Holmerup, Sverige, og 2. marts cand. 
philol, fru Borghild Harmer, Norge.

Gymnastikopvisninger: Den 15. og 
16. marts deltog et udvalgt hold af vore 
store piger under ledelse af fr. E. Harp
søe Pedersen i en stor idrætsopvisning, 
som Københavns skolevæsen med del
tagelse fra ca. 40 skoler afholdt i Kø
benhavns Idrætshal.

Den 6. april deltog drengene fra vore 
to 4. klasser sammen med et udvalgt 
hold af vore større drenge i en gymna
stikopvisning i Mønstedhallen, Nørre 
Allé. Stævnet var fælles for 4 skoler 
fra vort kvarter. Vore elever blev ledet 
af hr. Mogens Christiansen.

Læsestuen under ledelse af skole
bibliotekar hr. Jagd Jensen har uden 
for skoletiden været åben for vore ele
ver tre gange om ugen i vinterhalvåret.

Skolescenen: Dansk Skolescene (re
præsentant: hr. Jagd Jensen) har i år 
haft 120 medlemmer, og Skolescenens 
Bio (repræsentant: hr. P. Munkby) 
har haft 155 medlemmer.

Pigekoret har under hr. Brünnich 
Henriksens ledelse med assistance af 
næstformanden for vort skolenævn, hr.
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Realens sidste skoledag.

Leo Aagaard, fortsat arbejdet. Koret 
har i løbet af året ved flere lejligheder 
glædet os ved sin smukke sang.

Det årlige skolebal fandt sted 10. 
marts. En festkomité, bestående af 
elevrepræsentanter fra skolens ældste 
klasser samt repræsentanter for lærer
kollegiet havde arrangeret en hyggelig 
og munter fest, som de deltagende ele
ver og lærere var vældig glade for.

„2. søndag i februar“ havde vi den 
traditionelle sammenkomst for gamle 
elever. Også i år havde den samlet god 
tilslutning. Vi havde denne gang for
søgsvis inviteret de ældste klassers ele
ver med, og disse hyggede sig sammen 
med de fremmødte tidligere elever (de 
ældste fra 90’erne!) ved kaffebordene. 
Herefter vistes en interessant film fra 
arktisk Canada, og der sluttedes med 
en svingom i gymnastiksalen. Det er 
skolens håb, at den tradition, der er 
skabt med disse sammenkomster, sta
dig må bestå og samle øget tilslutning. 

også blandt de yngste årgange af vore 
„gamle“ elever.

Fastelavnsfest afholdtes 28. februar 
for 300 af vore børn. Der var tønde
slagning i skolegården med uddeling af 
præmier til de 6 kattekonger samt præ
mier til de to drenge, der mødte med 
den morsomste påklædning, og de to 
piger, som havde den kønneste maske
radedragt. Desuden var der filmsfore
visning i gymnastiksalen, og ved hjem
gangen fik hvert barn en pose med tre 
æbler foruden en banan og en appelsin.

Flygtningehjælpen. I slutningen af 
marts deltog vor skole i den store ind
samling til Flygtningehjælpen. En al
mindelig indsamling i alle klasserne 
gav 275 kr. En pakkefest, som afhold
tes under III u’s ledelse i skolegården 
19. marts indbragte 413,50 kr. Samme 
dag gennemførte 6. av i gymnastiksalen 
et underholdningsprogram, som gav 
134,78 kr. Endvidere foranstaltedes et 
amerikansk lotteri af hr. Munkby, og 
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dette forøgede beløbet med 110,15 kr., 
således at skolens elever i alt har ind
sendt 933,43 kr. til Flygtningehjæl
pen.

„Pr. Charlottes Gades skoles venner“ 
er foreningen af forældre til nuværen
de eller tidligere elever, samt tidligere 
elever og andre, der nærer interesse 
for vor skole. Denne forening har i 
årets løb afholdt 2 møder for sine med
lemmer.

Foreningens bestyrelse har endvi
dere forestået arrangementet af oven
nævnte fastelavnsfest for de nuværen

de elever og sammenkomsten for de 
tidligere elever den 14. februar. Vor 
skole er denne forening megen tak 
skyldig for bestyrelsens og de øvrige 
medlemmers venlighed og hjælpsomhed 
mod os. Vi anbefaler meget gerne for
ældre og gamle elever at melde sig ind. 
Det årlige kontingent er kun 2 kroner, 
og indmeldelse modtages hos forenin
gens formand, hr. Ernst Nielsen, Nørre- 
brogade 1584, Ægir 4208.

Indmeldelse kan også ske ved hen
vendelse til hr. Ellehammer Andersen, 
der er skolens repræsentant i forenin
gens bestyrelse.

Årsafslutning 1960.

Forældre samt i øvrigt enhver, der 
har interesse for skolen, indbydes man
dag den 20. og tirsdag den 21. juni til 
at overvære undervisningen, der fin
der sted efter omstående skema. Kun i 
III u afholdes der mundtlig årsprøve.

Udstillingen af elevarbejder fra hånd
arbejde, tegning og sløjd i gymnastiksa
len er åben mandag den 20. og tirsdag 
den 21. juni kl. 9—14.

Onsdag den 22. juni er omflytnings
dag og sidste skoledag før ferien.

Afslutning for de elever, der udskri
ves af skolen, med uddeling af afgangs
beviser, eksamensbeviser samt flids
præmier finder sted

tirsdag den 21. juni kl. 19.

Forældre og andre venner af skolen 
er hjerteligt velkomne.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor er åbent hver skole
dag fra kl. 12—13 samt onsdag aften 
fra kl. 1730-1830. Skolens telefon er 
NOra 2306.

Skolelægen fru Gudr. Ortmann træf
fes mandag kl. 930.

Skolesundhedsplejersken fru K. Fa
bricius træffes mandag, onsdag og fre
dag kl. 12. Telefon: NOra 9112.

Forsømmelser på grund af sygdom 
skal altid meddeles skolen så hurtigt 
som muligt, enten ved en seddel til klas
selæreren 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 utro
lig meget tøj og andre ting, børnene 
glemmer på skolen, trods mange på
mindelser. 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 an
viste plads. Skolen har intet ansvar for 
bortkomne cykler eller cykeldele.

Konfirmationsforberedelse bør af hen
syn til undervisningen falde i 7. klasse 

eller III em. Undervisningen i disse 
klasser lægges til rette, så eleverne kan 
gå til præst, uden at skolearbejdet for
sømmes. Finder konfirmationsforbere
delsen sted på andre klassetrin, må den 
ligge uden for skoletiden.

Indskrivning af børn til de ny 1. 
klasser 1961 begynder den 1. september 
i år. Indskrivningspligtige er børn, der 
ved det ny skoleårs begyndelse er fyldt 
7 år. Børn, der senest 31. januar 1962 
fylder 7 år, kan indskrives. Barnets 
dåbsattest (evt. vaccinationsattest) med
bringes ved indskrivningen.

Det nye skoleår begynder fredag 
den 12. august 1960.

Eleverne i de nye førsteklasser mø
der dog først fredag den 19. august.

Skolens distrikt omfattede i 1959-60 
følgende gader: Allersgade, Asnæsgade 
nr. 1, Dagmarsgade 1-39 og 2—38, 
Fensmarksgade ulige nr. fra 63. Fyns- 
gade, Gormsgade, Jagtvej 77-117 og 
52-72, Nørrebrogade 98-186, Odins- 
gade, Pr. Charlottes Gade fra nr. 14 og 
19, Stevnsgade 28-22, Thorsgade fra 
1-57 og 2-58, Thyrasgade, Udbygade 
15-19, Uffesgade og Ægirsgade 1-23 
og 2-16.
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Skolens personale.

L. Terkelsen, viceinsp. 5. B
Folmer Andersen 5. A
H. Ellehammer Andersen 6. av
Mogens Brix 4. u
Mogens Christiansen
J. Briinnich Henriksen
Sv. Jagd Jensen
Johs. Jeppesen 2. v, II u
Kaj Larsen 2. fu
Poul Munkby 5. u
Mogens K. Rasmussen 2. u
Dina Simonsen, viceinsp. real
Anny Andersen 5. C, 6. b
Inge Christiansen 4. v
Disa Christjansen

Anne Marie Frederiksen 1. V
Lis Kragh 3. u
Inger Marstal IV u
G. Messerschmidt
Th. Mosdal 5. a
Hanne Nielsen 6. au
Astrid Pedersen 6. a
E. Harpsøe Pedersen 2. fa, 4. fa
Edel Rasmussen 111 u
G. Sølvsteen Sørensen 3. v
J. Holtzmann Sørensen 1. u

Talepædagog: E. Søgaard-Andersen. 
Sundhedsplejerske: Kirsti Fabricius. 
Skolebetjent: Holger Nordblom.
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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, badning, skolebespisning m. v. har været taget 
op til drøftelse.

På skolenævnets initiativ har der været afholdt et forældremøde, hvor formand 
for Grønlands arbejderforbund Lars Svendsen talte om „Forholdene på Grønland 
i dag“.

En film fra Grønland forevistes.
Børnene fra de ældste klasser var indbudt, og der var et meget stort fremmøde 

af forældre.
Skolenævnet bringer herved en varm tak til alle for godt samarbejde i det 

forløbne år.
V. Gottschalk.

Medlemmer af skolenævnet er:

Fru V. Gottschalck. Guldbergsgade 1271 (formand).
Hr. Leo Aagaard, Nørre Allé 25‘.
Frk. Gyrithe Jensen, Murergade 9 B.
Hr. Erik Borgen-Nielsen, Gormsgade 2 A2.
Fru Rita Jørgensen. Pr. Charlottes Gade 532.
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Arsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ............. .. fr. Holtzmann Sørensen

- 9-10 regning .......... .. ovl. fr. A. Pedersen
1 V (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ............. .. fr. A. M. Frederiksen

- 9-10 regning .......... -I. Christiansen
2 u (nr. 4) kl. 10-11 dansk ............. .. hr. Kofoed Rasmussen

- 11-12 regning .......... .. - Mogens Christiansen
2 V (nr. 2) kl. 10-11 dansk ............. - J. Jeppesen

- 11-12 regning .......... .. ovl. fr. Th. Mosdal
4 u (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ............. .. hr. M. Brix fr. G. Messerschmidt

- 9-10 geografi .......... .. fr. Holtzmann Sørensen hr. Ellehammer Andersen
4 V (nr. 11) kl. 8- 9 dansk ............. .. - I. Christiansen ovl. fr. Harpsøe Pedersen:

- 9-10 naturhistorie .. - A. M. Frederiksen - hr. Jagd Jensen
5 A (nr. 17) kl. 10-11 dansk ............. .. hr. Folmer Andersen fr. A. M. Frederiksen

- 11-12 regning .......... - Ellehammer Andersen ovl. hr. Jagd Jensen
5 B (nr. 13) kl. 10-11 geografi .......... .. - Briinnich Henriksen fr. G. Messerschmidt

- 11-12 dansk ............. .. vie. hr. Terkelsen hr. Kofoed Rasmussen
5 C (nr. 5) kl. 10-11 dansk ............. .. fr. Anny Andersen ovl. hr. Kaj Larsen

- 11-12 naturhistorie .. .. hr. Briinnich Henriksen fr. Hanne Nielsen
5 a (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ............. .. ovl. fr. Th. Mosdal ovl.fr. A. Pedersen

- 9-10 historie .......... .. fr. G. Messerschmidt hr. Folmer Andersen
5 u (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ............. .. hr. P. Munkby ovl. hr. Jagd Jensen

- 9-10 regning .......... .. fr. Hanne Nielsen hr. P. Munkby
6 a (nr. 11) kl. 10-11 dansk ............. .. ovl.fr. A. Pedersen fr. G. Sølvsteen

- 11-12 naturhistorie .. .. fr. G. Sølvsteen - A. M. Frederiksen
6 au (nr. 9) kl. 10-11 dansk ............. .. - Hanne Nielsen - I. Christiansen

- 11-12 regning .......... .. - I. Christiansen hr. Folmer Andersen
6 av (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ............. .. hr. EllehammerAndersen - Kofoed Rasmussen

- 9-10 engelsk .......... .. fr. E. Rasmussen - Briinnich Henriksen
2 fa (nr. 8) kl. 8- 9 regning .......... .. ovl.fr. Inger Marstal fr. E. Rasmussen

- 9-10 dansk ............. - fr. Harpsøe Pedersen ovl. fr. Th. Mosdal
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Lærer. Gæstelærer.

2 fu

4 fa

6 bu

II u

III u

(nr. 3)

(nr. 12)

(nr. 8)

(nr. 12)

kl. 10-11
- 11-12
- 12-13

kl. 10-11
- 11-12 

kl. 10-11
- 11-12 

kl. 8- 9
- 9-10

regning ............. vic. hr. Terkelsen hr. P. Munkby
dansk ................. ovl. hr. Kaj Larsen fr. G. Messerschmidt
historie ............. hr. Kofoed Rasmussen - Holtzmann Sørensen
dansk ...............  ovl. fr. Harpsøe Pedersen - Mogens Christiansen
engelsk ............. fr. E. Rasmussen ovl.fr. A. Pedersen
naturhistorie .... vic. fr. D. Simonsen fr. E. Rasmussen

(nr. 19) kl. 9-12

dansk ...............  fr. Anny Andersen
dansk ...............  hr. J. Jeppesen
tysk ..................  vic. fr. D. Simonsen
tysk ..................  fr. Lis Kragh

hr. J. Jeppesen

- Mogens Christiansen

- M. Brix

TIRSDAG DEN 21. JUNI

3 u

3 v

4 u

4 v

5 A

5 B

5 C

5 a 

.5 u

6 a

6 au

6 av

2 fa

(nr. 9) kl. 8- 9 dansk ............. .. fr. Lis Kragh
- 9-10 regning .......... .. ovl. fr. A. Pedersen

(nr. 4) kl. 8- 9 dansk ............. .. fr. G. Sølvsteen
- 9-10 regning .......... .. hr. Kofoed Rasmussen

(nr. 17) kl. 8- 9 regning .......... .. ovl.fr. Inger Marstal hr. J. Jeppesen
- 9-10 naturhistorie .. .. fr. Anny Andersen fr. I. Christiansen

(nr. 11) kl. 8- 9 regning .......... .. ovl.fr. Th. Mosdal - Hanne Nielsen
- 9-10 historie .......... .. hr. M. Brix hr. Folmer Andersen

(nr. 17) kl. 10-11
- 11-12

naturhistorie ..
geografi ..........

"1 - Kofoed Rasmussen
ovl.

M. Brix
fr. Harpsøe Pedersen

(nr. 13) kl. 10-11 naturhistorie .. .. fr. G. Sølvsteen fr. Anny Andersen
- 11-12 historie .......... .. hr. Briinnich Henriksen ovl. hr. Jagd Jensen

(nr. 5) kl. 10-11 naturhistorie .. .. - Briinnich Henriksen fr. A. M. Frederiksen
- 11-12 regning .......... - Munkby hr. M. Brix

(nr. 6) kl. 8- 9 regning .......... .. fr. E. Rasmussen fr. I. Christiansen
- 9-10 naturhistorie .. - A. M. Frederiksen - G. Messerschmidt

(nr. 13) kl. 8- 9 naturhistorie .. - A. M. Frederiksen hr. Briinnich Henriksen
- 9-10 geografi .......... .. - Holtzmann Sørensen ovl. hr. Kaj Larsen

(nr. 11) kl. 10-11 regning .......... .. ovl. fr. A. Pedersen - fr. Harpsøe Pedersen
- 11-12 geografi .......... .. fr. Holtzmann Sørensen fr. Lis Kragh

(nr. 16) - 12-13 fysik .............. .. ovl. hr. Kaj Larsen - G. Sølvsteen
(nr. 9) kl. 10-11 naturhistorie .. .. hr. J. Jeppesen - Holtzmann Sørensen
(nr. 16) - 11-12 fysik .............. .. ovl. hr. Kaj Larsen - Anny Andersen
(nr. 9) - 12-13 historie .......... .. hr. Munkby - Lis Kragh
(nr. 16)
(nr. 3)

kl. 8- 9
- 9-10

fysik ..............
geografi ..........

j - Ellehammer Andersen ovl.
hr.

. fr. Harpsøe Pedersen 
Munkby

- 10-11 regning .......... - Folmer Andersen fr. Lis Kragh
(nr. 8) kl. 8- 9 engelsk .......... .. fr. G. Messerschmidt - Holtzmann Sørensen

- 9-10 historie .......... - Hanne Nielsen hr. J. Jeppesen
(nr. 16) - 10-11 fysik .............. .. hr. Ellehammer Andersen fr. G. Messerschmidt
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Lærer.
2 fu (nr. 3) kl. 11—12 engelsk .............. ovl.fr. A. Pedersen

- 12-13 naturhistorie .... hr. J. Jeppesen
4 fa (nr. 12) kl. 8- 9 regning .............. ovl. hr. Kaj Larsen

9-10 tysk .................... ovl. fr. Inger Marstal
6 bu (nr. 8) kl. 10-11 regning ................ - hr. Kaj Larsen

- 11-12 historie ............... hr. Folmer Andersen
- 12-13 engelsk ................ - M. Brix

II u (nr. 12) kl. 10-11 geografi .............. ovl.fr. Inger Marstal
- 11-12 naturhistorie .... hr. J. Jeppesen
- 12-13 historie .............. - Folmer Andersen

III u (nr. 19) kl. 9-12 engelsk .............. fr. E. Rasmussen

Gæstelærer.
fr. I. Christiansen
hr. Briinnich Henriksen 
Inspektøren
fr. G. Sølvsteen

- I. Christiansen
- G. Sølvsteen
- Anny Andersen 

vic. fr. D. Simonsen 
fr. Hanne Nielsen

- Hanne Nielsen 
hr. Mogens Christiansen

På de to besøgsdage er timerne:

8—850, 9-930, 10-1045, 1115—12. 1213—13.

Pr. Charlottes Gades skole, maj 1960.

Peter Andersen.
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