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Pr. Charlottes Gades 
Skole

Meddelelser for 1960-61 
samt skema over årsafslutningen



Skolens ordensreglement.

I. Almindelige bestemmelser:

1. Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraternes ejendele påtales. Even
tuel erstatning sker efter skolens skøn.
Uforsætlig beskadigelse skal straks af vedkommende anmeldes til en af skolens 
lærere eller til inspektøren.

2. På legepladsen må børnene afholde sig fra slagsmål og voldsom eller farlig leg, 
herunder boldspil.

3. Intet barn må uden en lærers tilladelse forlade skolen eller legepladsen.
4. De af skolen udleverede bøger betragtes som lån, for hvilke hjemmene er an

svarlige.
5. Den lærer, der forlader et lokale, påser, at det efterlades i forsvarlig stand. Efter 

sidste time skal vinduerne lukkes.

II. Særlige bestemmelser:

1. Børnene samles før skoletidens begyndelse på legepladsen. I samlingstiden er al 
leg forbudt. Al leg under halvtaget er forbudt. Eleverne må ikke opholde sig i 
forgårdene.

2. Ved opgang fra legepladsen stiller klasserne fra 1. til 5. klasse op rækkevis 
to og to og går først op, når gårdvagten giver tegn. De øvrige klasser går direkte 
op i klasserne, når klokken ringer.

3. Alt overtøj skal anbringes på knagerne på gangene og må ikke medtages i klas
serne.

4. Der er normalt ingen klasseordensdukse. Elever må kun være oppe i fri
kvarteret med en lærers tilladelse.
Eleverne må ikke komme til vinduerne.

5. Al afhentning af materiale fra faglokaler og samlinger skal ske under en lærers 
ledelse.

6. Klasselæreren ordner afhentningen af mælk.
7. Madpapir må kun anbringes i papirkasserne.
8. Glemte sager skal afleveres til viceinspektøren.
9. Eleverne må kun medbringe, hvad de skal bruge på skolen.

Egentligt legetøj må ikke medbringes.
10. Al slags handel mellem eleverne er forbudt.
11. Der må aldrig være mere end et barn ad gangen på skolens toiletrum.
12. Eleverne må kun medtage deres cykler på skolen med viceinspektørens eller 

viceinspektricens tilladelse.

(Årsberetningens fotos er taget af J. Briinnich Henriksen).

2



Ar safslutningen 1961

Til forældrene og andre interesserede!

1) Forældre samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen, indbydes 
tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni til at overvære undervisningen, 
der finder sted efter omstående skema.

2) Udstillingen af elevarbejder fra håndarbejde, tegning og sløjd i gym
nastiksalen er åben de samme to dage kl. 9-12?.

3) Afslutning for de elever, der udskrives af skolen, med uddeling af 
afgangsbeviser, eksamensbeviser samt flidspræmier finder sted i 
skolens gymnastiksal onsdag den 21. juni kl. 19. Alle forældre og 
andre venner af skolen er hjerteligt velkomne.

4) Torsdag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag før som
merferien.

5) Det nye skoleår begynder mandag den 14. august. De nye 1. klasser 
skal dog først begynde mandag den 21. august kl. 9.
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Meddelelser om skoleåret 1960-61.

Skoleåret 1960/61, der nu nærmer 
sig sin afslutning, har været et roligt og 
solidt arbejdsår, som dog har været 
præget af spændingen og forarbejdet 
vedrørende den nye skolelovs ikraft
træden.

Årets store begivenhed — i pædago
gisk henseende - var Borgerrepræsen
tationens vedtagelse i marts måned af 
den nye undervisningsplan, der er et 
resultat af den nye skolelov af juni 
1958.

En mængde ændringer og moderni
seringer vil således pr. 1. august 1961 
ved denne plans ikrafttræden komme til 
at præge den københavnske skole. Der 
er ingen tvivl om, at lærerstanden står 
parat til med stor interesse og forvent
ning at gå i gang med alt det nye, og vi 
håber også her på vor skole, at vi i løbet 
af det kommende skoleår kan vise vore 
forældre og elever, at planerne nok kan 
give enkelte vanskeligheder i overgangs
tiden, men at de også indeholder store 
værdier og fremskridt, ikke mindst ved 
oprettelsen af de nye 8. og 9. klasser.

Klasser og elever: Vor skole har i 
dette skoleår haft 16 hovedskoleklasser 
(heraf fire a-klasser og to b-klasser), 
én FM-klasse, to EM-klasser samt tre 
læseklasser, ialt 22 klasser. Ved skole
årets begyndelse havde vi 586 elever.

Personalet: Pr. 1. august 1960 fik 
kommunelærer fru G. Sølvsteen efter 

ansøgning bevilget orlov fra skolevæse
net. P. gr. af det faldende klassetal 
måtte vi endvidere tage afsked med 
kommunelærer hr. Mogens Kofoed 
Rasmussen, som blev forflyttet til Nørre 
allés skole. Såvel fru Sølvsteen som hr. 
Rasmussen var helt unge lærere, der 
hos os havde nået at gøre et dygtigt og 
interesseret arbejde, som vi takker dem 
for.

1. november 1960 kunne overlærer 
fru Thordis Mosdal fejre sit 40-års jubi
læum ved Københavns skolevæsen. I 
alle årene har fru Mosdal været ansat 
ved vor skole, og vi kunne på jubilæ
umsdagen bringe hende en varm tak 
for al den flid og omhu, der altid har 
præget fru Mosdals skolearbejde. Vi 
havde også en lejlighed til at takke fru 
Mosdal for den stilfærdige og trofaste 
venlighed og den store interesse, ja, 
vi kan godt sige kærlighed til vor 
skole, der altid har været hendes sær
præg. Fra skoledirektionen mødte vice- 
skoledirektør Kr. Thomsen Jensen med 
hilsen og hyldest.

Eksaminer og prøver: Ved eksamen 
i maj/juni 1960 bestod 22 elever mel
lemskoleeksamen og 18 elever real
eksamen. I januar/februar 1961 afhold
tes de vejledende prøver i 5. klasserne 
med henblik på fordelingen i de for
skellige 6. klasser i det nye skoleår. 
Der har endvidere i årets løb været 
afholdt tre standpunktsprøver i dansk 
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og regning i den eksamensfri mellem
skole.

Frivillig tysk og matematik: 1 7. a- 
klasserne tilbydes der som følge af den 
nye skolelov eleverne undervisning i 
tysk og matematik efter følgende be
stemmelse, vedtaget af Københavns 
skoledirektion 24. februar I960:

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

På dette grundlag har der i vore to 
7. a-klasser i dette skoleår været dan
net ét tyskhold med 26 elever samt to 
matematikhold med tilsammen 21 ele
ver.

Skolebespisningen: Efter den i fjor 
gennemførte nyordning omfatter skole
bespisningen nu uddeling af mælk (| 
liter sødmælk eller i liter kærnemælk 
pr. dag) til hver enkelt elev hele året 
rundt. I perioden 1. november—30. 
april udleveres i forbindelse med mæl

ken en vitaminpille. I samme tidsrum 
kan elever endvidere få en daglig mad
pakke efter nærmere henvisning fra 
skolelægen.

Skolens gæster: Skolen har i lighed 
med tidligere år haft besøg af forenin
gen „Norden“s rejselektorer. 4. januar 
havde vi besøg af folkeskolelærer Ge
org Nordstedt, Malmø, og 17. januar 
cand, philol, fru Borghild Harmer, 
Norge.

Endvidere havde vi i tiden 6.-18. 
februar besøg af den engelske rejselek
tor mr. Lowson, som i de to uger deltog 
i engelskundervisningen i samtlige sko
lens klasser, hvor dette fag er med på 
skemaet. Det var en dejlig afveksling 
og en festlig oplevelse for såvel ele
verne som lærerne at have en „rigtig“ 
engelsklærer som gæst.

Nymontering: I løbet af det sidste 
års tid har vi her ved skolen fået en del 
nyt inventar. Således er samtlige skole
borde på nr. 3, 6, 8 og 12 udskiftet

Et blik over nr. 3 
(bemærk de nye borde!)
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Illu på udflugt til Vemmetofte.

med nye, moderne borde med tilhøren
de stole.

Vi har endvidere fået bevilling til 
fuldstændig nymontering af vort natur
historielokale (nr. 10), men p. gr. af 
manglende arbejdskraft er det nye in
ventar desværre endnu ikke blevet op
stillet.

På sanglokalet (nr. 3) har skolen 
fået indrettet et nyt grammofon- og 
båndoptageranlæg.

Sommerferien. Arbejdet med udsen
delsen af børn til Østrup-pladser, ferie
kolonier og Gabriel Jensens ferieudflug
ter varetages af viceinspektør L. Ter- 
kelsen, fr. E. Harpsøe Pedersen, fr. 
Disa Christjansen, hr. Ellehammer An
dersen og hr. P. Munkby.

Hjælpeforanstaltninger. Fra forenin
gen „Fattige Børns Fodbeklædning“ har 
vi modtaget anvisninger på fodtøj. Gen
nem Børnenes Kontor blev flere elever 
klædt på til ferierejsen sidste sommer, 
og der blev ydet julehjælp til adskillige 
hjem.

Sparemærkesalget varetages af vice
inspektør L. Terkelsen. Der er i år 
solgt sparemærker for 7600 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.
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Lejrskoleophold: I tiden 24. april— 
1. maj tager frk. J. Holtzmann på lejr
skole med 7. a læseklasse på „Enggår
den“ i. Odsherred. Hr. Johs. Jeppesen 
rejser på lejrskole med III u i dagene 
3. juni—10. juni, og dette ophold finder 
sted på lejrskolen „Borrevejlevig“.

Indsamlinger: Skolen har deltaget i 
følgende indsamlinger:

Julestjernen, leder: Hr. Johs. Jep
pesen. Indsamlet kr. 2315,56.

Julehjertet, leder: Viceinspektør fru 
D. Simonsen. Indsamlet: kr. 1762,95.

Barnets Hus, leder: Fru Inger Mar
stal. Indsamlet: ca. 650 kr.

Idrætsopvisninger: Den 7. septem
ber deltog en hel del af vore store piger 
og drenge under ledelse af fru Harpsøe 
og frk. Holtzmann samt hr. Mogens 
Christiansen og hr. Folmer Andersen 
i det københavnske skolevæsens store 
idrætsdag på Østerbros stadion. Vore 
elever var med i forskellige opvisninger 
og kampe, og vi var så heldige, at 
6. bu’s håndboldshold nåede frem til 
finalen, hvor de vandt ved de afslut

tende kampe den 23. september. Til 
minde om denne begivenhed modtog 
vor skole en sølvplade, som er blevet 
anbragt på vort nye skolebanners fane
stang.

Den 18. april afholdt hr. Mogens 
Christiansen gymnastikopvisning med 
et udvalgt hold af drenge. En hel del 
forældre samt kammerater til drengene 
var mødt op for at se de dygtige gym
naster.

FN-dagen I960: Den 25. oktober 
fejredes FN-dagen ved en filmsforestil
ling for skolens større elever, hvor de 
fik forevist to interessante FN-films 
samt en morsom underholdningsfilm.

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 75 medlemmer, og Skolescenens 
Bio (repræsentant: hr. P. Munkby) 
har haft 149 medlemmer.

Fru Inger Marstal slår 1. søm i den nye faneplade.
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Bogpræmier uddeles til det vindende finalehold.

Det årlige skolebal fandt sted 6. de
cember. 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 ligesom i fjor in
viteret de ældste klassers elever med, 
og disse hyggede sig sammen med de 
fremmødte tidligere elever (de ældste 
fra 90’erne!) ved kaffebordene. Her
efter var der underholdning, og der 
sluttedes med en svingom i gymnastik
salen. Det er skolens håb, at den tradi
tion, der er skabt med disse sammen
komster, stadig må bestå og samle øget 
tilslutning, både blandt de yngre og 
ældre af vore „gamle“ elever.

Fastelavnsfest afholdtes 12. februar 
for 250 af vore børn. Der var tønde

slagning i skolegården med uddeling af 
præmier til de 5 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 
æbler og appelsiner.

Norgesrejse: Vor skole havde den 
glæde, at 5 af vore elever gennem 
„Dansk-Norsk Samarbeid“ blev invi
teret til et ferie- og rekreationsophold 
på „Lysebu“, det dejlige feriehjem, der 
ligger oppe i fjeldene et stykke uden for 
Oslo. Rejsen foregik 16.-27. marts, 
og de heldige var:

Sonny Larsen, 7. av,
Benny T. Sørensen, 7. bu,
Bente Andersen, 7. a læse, 
Birthe Petersen, 7. au, 
Wivi Hansen, 7. au.

Forældremøder: I årets løb har der 
været afholdt særlige klasseforældre
møder for forældrene til eleverne i 1.
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klasse, 5. klasse (i forbindelse med 
børnenes fordeling i det 6. skoleår i

Folmer Andersen og H. Ellehammer 
Andersen).

a- og b-klasser) samt i 7. klasserne
(med henblik på overgangen til 8. klasse „Pr. Charlottes Gades skoles venner"
eller realskolen). På flere andre trin er foreningen af forældre til nuværen-
har der også af klasselærerne været 
afholdt forældremøde.

Den 9. februar afholdt skolen i sam
arbejde med vort skolenævn et samlet 
forældremøde i gymnastiksalen. Vi 
havde den store glæde, at salen var fyldt 
med interesserede forældre, der lyttede 
til aftenens to foredragsholdere, folke
tingsmand K. B. Andersen og skolein
spektør Skotte Bych, som indledte en 
drøftelse af det betydningsfulde emne: 
Den nye skolelov af juni. 1958. Efter 
foredragene og den påfølgende diskus
sion var der fælles kaffebord og under
holdning af Leo Aagaards trio.

Vor skole har endvidere haft den 
glæde — også i samarbejde med skole
nævnet — at have kontakt med en del 

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 12. 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-

af vore elevers forældre gennem en brogade 1584, Ægir 4208.
pædagogisk foredragsrække (leder korn- Indmeldelse kan også ske ved hen-
munelærer Johs. Jeppesen) samt en 
samtalekreds med emnet: Skolen og er
hvervslivet (ledere: kommunelærerne 

vendelse til hr. Ellehammer Andersen, 
der er skolens repræsentant i forenin
gens bestyrelse.

Fra fastelavnsfesten 12. febr. 1961 (fot. af H. Nordblom).
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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 stadig 
utrolig 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. 
Undervisningen i disse klasser lægges 
til rette, så eleverne kan gå til præst, 
uden at skolearbejdet forsømmes. Fin
der konfirmationsforberedelsen sted på 
andre klassetrin, må den ligge uden for 
skoletiden.

Indskrivning af børn til de ny 1. 
klasser 1962 begynder den 1. september 
i år. Indskrivningspligtige er børn, der 
ved det nye skoleårs begyndelse er fyldt 
7 år. Børn, der senest 31. januar 1963 
fylder 7 år, kan indskrives. Barnets 
dåbsattest (evt. vaccinationsattest) med
bringes ved indskrivningen.

Skolens distrikt omfattede i 1960-61 
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 18-22, 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.

Fast vikar: Hanne Sivertsen.

L. Terkelsen, viceinsp. 6. B Dina Simonsen, viceinsp.
Folmer Andersen 6. au Anny Andersen 6. A, 7. bu
H. Ellehammer Andersen 7. av Inge Christiansen 5. v
Mogens Brix 5. u Disa Christjansen
Mogens Christiansen Anne Marie Frederiksen 2. v
J. Brünnich Henriksen Lis Kragh 4. u
Sv. Jagd Jensen Inger Marstal 6. bu
Johs. Jeppesen 3. v, III u G. Messerschmidt
Kaj Larsen 4. v Th. Mosdal 1. u
Poul Munkby 6. av Hanne Nielsen 7. au

Astrid Pedersen 7. a
Talepædagog: Poul Flansen. E. Harpsøe Pedersen 1. v, 3. fa
Sundhedsplejerske: Kirsti Fabricius. Edel Rasmussen IV u
Skolebetjent: Holger Nordblom. J. Holtzmann Sørensen 2. u

Skolens repræsentanter i skolenævnet: 
Lærerrådets formand: Overlærer fru Inger Marstal.
Lærerrådets næstformand: Kommunelærer H. Ellehammer Andersen.
Skolens leder: Skoleinspektør Peter Andersen.
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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 grundig drøftelse.

For at styrke og udvide kontakten mellem forældre og skolen har skolenævnet 
i samarbejde med skolens lærere (og AOF) arrangeret en møderække på seks 
aftener samt en samtalekreds. Begge disse arrangementer blev gennemført med god 
tilslutning af forældrene.

Endvidere har der på initiativ af skolenævnet været afholdt et forældremøde 
med titlen: „Hvordan med den nye skolelov?“

Indledere var folketingsmand K. B. Andersen og skoleinspektør Skotte Bych. 
I tilknytning til mødet var der fælles kaffebord med underholdning, - Leo Aagaard- 
trioen. Vi havde meget stort fremmøde.

Sammen med lærerrådet har skolenævnet rettet henvendelse til Københavns 
skoledirektion ang. skolens lokalesituation, samt evt. indlæggelse af fjernvarme, og 
har i samme anledning haft foretræde for skoledirektionen for at redegøre for de 
ønskede forbedringer.

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

V. Gottschalck.

Medlemmer af skolenævnet er:

Fru V. Gottschalck, Guldbergsgade 271 (formand).
Hr. Leo Aagaard, Nørre Allé 254.
Fru Ebba Clausen, Herman Triers Plads 65.
Hr. Erik Borgen-Nielsen, Gormsgade 2AZ.
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Arsafslutningen 1961
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Gæstelærer.

1 u

1

2 u

2 v

4 u

4 v

5 u

5 v

6 au

6 av

6A

Lærer.
(nr. 2) kl. 8 - 850 dansk ............. .. ovl. fr. Th. Mosdal

- 9 - 950 regning .......... .. fr. H. Nielsen
(nr. 4) kl. 8 - 850 dansk ............. .. ovl. fr. Harpsøe Pedersen

- 9 - 950 regning .......... .. fr. Anny Andersen
(nr. 4) kl. 10 -1045 dansk ............. .. - Holtzmann Sørensen

- Il15—12 regning .......... ,, ovl. fr. A. Pedersen
(nr. 6) kl. 10 -1045 dansk ............. .. fr. A. M. Frederiksen

- Il1 5-12 regning .......... .. hr. M. Christiansen
(nr. 9) kl. 8 - 85" dansk ............. ,. fr. Lis Kragh ovl. hr. Jagd Jensen

- 9 - 950 historie .......... .. hr. Brix - Kaj Larsen
(nr. 6) kl. 8 - 850 dansk ............. .. ovl. hr. Kaj Larsen fr. Messerschmidt

- 9 - 950 naturhistorie .. .. vic. fr. D. Simonsen ovl. fr. Harpsøe Pedersen
(nr. 13) kl. 8 - 85° dansk ............ .. hr. Brix hr. Brünnich Henriksen

- 9 - 950 geografi .......... .. fr. Holtzmann Sørensen ovl. fr. Mosdal
(nr. 11) kl. 8 - 850 dansk ............. - I. Christiansen hr. Jeppesen

- 9 - 95° naturhistorie .. - A. M. Frederiksen - Munkby
(nr. 8) kl. 8 - 850 naturhistorie .. .. vic. fr. D. Simonsen fr. A. Andersen

- 9 - 950 regning .......... .. hr. Ellehammer Andersen - I. Christiansen
(nr. 17) kl. 8 - 85“ dansk ............ - Munkby - A. M. Frederiksen

- 9 - 950 geografi .......... .. ovl. fr. Marstal ovl. fr. A. Pedersen
5 (nr. 5) kl. 10 -1046 dansk ............. .. fr. A. Andersen fr. E. Rasmussen

6B Iæ(nr. 13) kl.

7a læ (nr. 11) kl.

7 au (nr. 17) kl.

1115-12
10 -1045
11ls—12
10 -1045
11,s—12
10 -1045
11ls—12

naturhistorie .... 
dansk ...............  
geografi ............. 
dansk ...............  
historie ............. 
dansk ...............  
historie .............

hr. Jeppesen
vie. hr. Terkelsen
hr. Brünnich Henriksen
ovl. fr. A.
fr.
fr.

Hanne
Hanne

Pedersen
Nielsen
Nielsen

hr. Munkby

hr.
fr.

hr. 
fr.

Brix
I. Christiansen
L. Kragh
Brünnich Henriksen
I. Christiansen
L. Kragh
Holtzmann Sørensen
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Lærer. Gæstelærer.
7 av (nr. 3) kl.

3 fa (nr. 8) kl.

6 bu (nr. 12) kl.

7 bu (nr. 12) kl.

III m(nr. 19) kl.

8 - 850 dansk ...............  hr. Ellehammer Andersen . A. Pedersenovl.fr
9 - 950 engelsk ............. fr. E. Rasmussen hr. Briinnich Henriksen

10 -1045 dansk ................  . Harpsøe Pedersen - Ellehammer Andersenovl.fr
1115—12 engelsk ............. fr. E. Rasmussen ovl.fr. Harpsøe Pedersen
8 - 850 dansk ................  ovl. fr. Marstal fr. Hanne Nielsen
9 - 950 naturhistorie .... hr. Jeppesen - Messerschmidt

10 —1045 geografi ............. ovl. fru Marstal hr. Brix
111S—12 dansk ...............  fr. A. Andersen hr. Ellehammer Andersen
8 -1045 historie .............. hr. Folmer Andersen - Mogens Christiansen

ONSDAG DEN 21. JUNI

3 u (nr. 9) kl. 10 -1045 dansk ...............  fr. Hanne Nielsen
- 111S—12 regning ............. hr. M. Christiansen

3 v (nr. 6) kl. 8 - 85l) dansk ................ - Jeppesen
9 - 950 regning ............. . Mosdalovl.fr

4 u (nr. 9) kl. 8 — 850 geografi .............. hr. M. Christiansen hr. Munkby
9 - 95“ regning .............. ovl. fr. A. Pedersen - Folmer Andersen

4 v (nr. 6) kl. 10 —1045 regning .............. fr. /. Christiansen fr. L. Kragh
- Il15—12 historie ............. - Messerschmidt hr. Folmer Andersen

5 u (nr. 13) kl. 8 - 850 regning .............. ovl. fr. Marstal fr. Messerschmidt
9 - 95“ naturhistorie .... hr. Jeppesen - Harpsøe Pedersen

5 v (nr. 11) kl. 8 - 850 regning ............. . Mosdal |ovl.fr
„ „ao c „ „ ,, r - A. Andersen9-9' geografi ............... fr. Holtzmann Sørensen I

6 au (nr. 3) kl. 8 — 8°0 dansk ................ hr. Folmer Andersen hr. Brix
(nr. 16) - 9 - 950 fysik ................ - Ellehammer Andersen - Munkby

6 av (nr. 16) kl. 10 --1045 fysik .............. .. ovl. hr. Kaj Larsen fr. Holtzmann Sørensen
(nr. 17) - Il15--12 engelsk .......... fr. A. Pedersen - L. Kragh

6A læ (nr. 5 ) kl. 10 --1045 regning .......... .. hr. Munkby - Messerschmidt
- Il15--12 geografi .......... A. Andersen - E. Rasmussen

6B læ(nr. 13) kl. 10 --1045 regning .......... .. vie. hr. Terkelsen ovl. fr. Harpsøe Pedersen
- Il15--12 naturhistorie .. .. hr. Jeppesen fr. Hanne Nielsen

7alæ(nr.ll) kl. 10 —1045 regning ............. ovl.fr. A. Pedersen hr. Jagd Jensen
- Il15—12 geografi ............. fr. Holtzmann Sørensen - Brix

7 au (nr. 16) kl. 8 — 8°" fysik .................... ovl. hr. Kaj Larsen fr. Holtzmann Sørensen
(nr. 17) - 9 - 95° regning ................ ovl. fr. I. Christiansen ovl. hr. Kaj Larsen

7 av (nr. 3) kl. 10 —1045 regning ...............  hr. Folmer Andersen hr. Brix
(nr. 16) - 111S—12 fysik ..................... - Ellehammer Andersen fr. A. M. Frederiksen

3 fa (nr. 8) kl. 9-9 geografi ............. I , „ „ - Hanne Nielsen. (ovl. fr. Marstal- 10-10 regning ..............1 - A. M. Frederiksen
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ovl.fr
ovl.fr
ovl.fr
ovl.fr
ovl.fr


Lærer.
6 bu (nr. 12) kl. 8 - 850 regning .............

9 - 95“ engelsk .............
7 bu (nr. 12) kl. 10 —1045 tysk ..................

- Il15-12 regning .............
III m(nr. 19) kl. 8 -1045 engelsk .............

ovl. hr. Jagd Jensen 
hr. Brix
vie. fr. D. Simonsen 
ovl. hr. Kaj Larsen 
fr. E. Rasmussen

Gæstelærer.
ovl. fr. /. Christiansen 
fr. Messerschmidt 
hr. Mogens Christiansen 
ovl. fr. Harpsøe Pedersen 
hr. Briinnich Henriksen

På de to besøgsdage er timerne:

8-850, 9-950, 10-1015, 1 115—12.

Pr. Charlottes Gades skole, maj 1961.

Peter Andersen.
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