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Pr. Charlottes Gades
Skole

Meddelelser for 1961-62
samt skema over årsafslutningen

Arsafslutningen 1962
Til j orældrene og andre interesserede!
1) Forældre samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen, indbydes
onsdag den 20. og torsdag den 21. juni til at overvære undervisningen,
der finder sted efter omstående skema.
2) Udstillingen af elevarbejder fra håndarbejde, formning, faglig teg
ning og sløjd i gymnastiksalen er åben onsdag den 20. juni kl. 9-12
samt kl. 19-20 og torsdag den 21. juni kl. 10-13.
3) Afslutning for de elever, der udskrives af skolen, med uddeling af
afgangsbeviser, eksamensbeviser samt flidspræmier finder sted i
skolens gymnastiksal torsdag den 21. juni kl. 19. Alle forældre og
andre venner af skolen er hjerteligt velkomne.

4) Fredag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag før som
merferien.
5) Det nye skoleår begynder mandag den 13. august. De nye 1. klasser
skal dog først begynde mandag den 20. august kl. 9.
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Skolens ordensreglement.
1. 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.
Egentlig 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.
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Meddelelser om skoleåret 1961-62.
vil derfor blive en stor fordel for de
unge mennesker, der skal ud i erhvervs
livet, at de kan komme med et afgangs
bevis fra en 9.a-klasse.

Skoleåret 1961-62, der nu nærmer
sig sin afslutning, har været et roligt,
men travlt arbejdsår. Året har været
præget af, at vi har startet de nye 8.aklasser samt fået den første I realklasse,
idet gennemførelsen af den nye skole
ordning nu er nået frem til dette meget
vigtige afsnit af skolen.
Vi havde den glæde, at næsten alle
eleverne fra 7.a-klasserne i fjor øn
skede at fortsætte i 8. klasse, og vi
har nu al mulig grund til at tro, at dette
vil blive en tradition i de kommende år.
Det er herefter vort håb, at vore ele
ver og deres forældre ligeledes vil for
stå værdien af, at man fortsætter i de
nye 9.a-klasser. Den ministerielt kon
trollerede prøve, som dette klassetrin
for fremtiden skal slutte med (frivil
ligt for eleverne), vil give undervisnin
gen i 9. klasse en særlig standard. Det

Klasser og elever: Vor skole har i
dette skoleår haft 15 hovedskoleklasser
(heraf tre a-klasser og to b-klasser),
to 8.a-klasser, én I real, én IV EM
samt tre læseklasser, ialt 22 klasser.
Ved skoleårets begyndelse havde vi 552
elever.

Personalet: Pr. 1. august 1961 blev
lærer, cand. jur. J. Briinnich Henrik
sen udnævnt til adjunkt ved Næstved
Gymnasium, og vi måtte derfor sige
farvel til en ung lærer, som ved sin
charme og venlighed samt store inter
esse for skolearbejdet havde gjort et
stort arbejde hos os i de sidste par år.

Hjemgang fra skole.
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31. august tog overlærer Kaj Larsen
sin afsked fra skolearbejdet. Hr. Kaj
Larsen var en årrække knyttet til Ny
borg realskole, hvorfra han i 1944 kom
til det københavnske skolevæsen. Over
lærer Kaj Larsens hovedfag var fysik
og regning-matematik, og disse fag om
fattede han med stor interesse, som
tydeligt smittede af i hans grundige og
dygtige undervisning. Hr. Larsens store
hengivenhed og venlighed over for ele
verne — både de store og små — var
tydeligt for enhver af os. Det var der
for en sorg for os, at hr. Kaj Larsen
efter en sygdomsperiode besluttede sig
til at søge sin afsked.

til andet skolearbejde, og pr. 15. ja
nuar 1962 blev han efter eget ønske
forflyttet til en ledig overlærerstilling
ved Nyboder skole.
I perioden 15. januar-28. februar
var overlærer Sv. Jagd Jensen konsti
tueret i viceinspektørstillingen.
Som ny viceinspektør udnævnte Kø
benhavns skoledirektion pr. 1. marts
overlærer, cand. psych. Ib Glarborg,
Christianshavns skole.
Lærerne hr. Frits Jensen og frk. Lis
Christensen har hele skoleåret læst i
vakante skemaer. Kommunelærer Sv.
Dirksen har passet overlærer frk. Astrid
Pedersens skema under hendes syge
fravær i efterårs- og vintermånederne.
Vor skolebibliotekar gennem en år
række overlærer Sv. Jagd Jensen har
ønsket at afvikle sit særlige arbejde
med læsestuen. I den anledning har
kommunelærer Johs. Jeppesen i den
forløbne sæson haft tilsynet med læse
stuen i eftermiddagstimerne. Efter eget
ønske afgår hr. Jagd Jensen som skole
bibliotekar pr. 1. august 1962. Fra
samme dato har Skoledirektionen ud
nævnt hr. Johs. Jeppesen til skole
bibliotekar.

Den 1. september fejrede overlærer
fru Disa Christjansen sit 40-års jubilæ
um ved vor skole. Fru Disa Christian
sens charmerende og levende væsen
er ganske uberørt af de mange år. Hen
des store arbejde med sociale og andre
samfundsmæssige problemer har alle
rede for en årrække siden medført, at
hun p. gr. af forskelligt organisations
arbejde er gået ned på et lille antal
ugentlige undervisningstimer. Men fru
Christjansens kontakt både med skolen
og vore elever er stadig så urokket, at
vi på jubilæumsdagen med god grund
kunne bringe hende en varm hyldest
og en tak for de svundne år. Fra skole
direktionen mødte viceskoledirektør
Thorkil Holm med hilsen og hyldest.

Eksaminer og prøver: Ved eksamen
i maj/juni 1961 bestod 23 elever mel
lemskoleeksamen. I januar/februar 1962
afholdtes de vejledende prøver i 5.
klasserne med henblik på fordelingen
i de forskellige 6. klasser i det nye
skoleår. Der har endvidere i februar
været afholdt standpunktsprøve i dansk
og regning med henblik på optagelse i
I realklasse.

Vor viceinspektør hr. L. Terkelsen
ønskede i efteråret at blive aflastet for
det specielle viceinspektørarbejde. I
næsten 25 år havde hr. Terkelsen væ
ret en pligtopfyldende og samvittig
hedsfuld lærer på vor skole, og i otte
år havde han været vor omhyggelige
og sikre viceinspektør. Skoledirektio
nen bevilgede hr. Terkelsen overgang

Frivillig tysk og matematik: I 7.aklasserne tilbydes der som følge af den
nye skolelov eleverne undervisning i
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Et blik over årets arbejder.

kom øvelsesskolelærer Ivar Arnljot fra
Trondheim.
Endvidere havde vi 5. januar besøg
af provst Ragnar Forbech fra Oslo Dom
kirke samt 6. januar lærerinde Marga
reta Wegerif fra Syd-Afrika (Durban).

tysk og matematik. På dette grundlag
har der i vore to 7.a-klasser i dette
skoleår været dannet ét tyskhold med
20 elever samt to matematikhold med
tilsammen 24 elever.
Gruppefag og supplerende fag: I 8.aklasserne har vi kunnet dannet såvel
gruppe I (Engelsk, regnskabsføring,
maskinskrivning), gruppe II (Fysik,
produktionslære, geom. tegning) som
gruppe III (Husgerning, håndarbejde,
faglig tegning). Ved elevernes valg af
supplerende fag blev der mulighed for
at oprette hold i engelsk, tysk, mate
matik, sløjdfysik og håndarbejde.

Skolebespisningen: Efter den i for
fjor gennemførte nyordning omfatter
skolebespisningen nu uddeling af mælk
(I liter sødmælk eller | liter kærne
mælk pr. dag) til hver enkelt elev hele
året rundt. I perioden 1. november30. april udleveres i forbindelse med
mælken en vitaminpille. I samme tids
rum kan elever endvidere få en daglig
madpakke efter nærmere henvisning
fra skolelægen.

Skolens gæster: Skolen har i lighed
med tidligere år haft besøg af foreningen
„Norden“s rejselektorer. 5. januar hav
de vi besøg af folkeskolelærer Niels
Nordström fra Malmø, og 15. januar

Nymontering: I løbet af det sidste
års tid har vi ligesom i fjor fået en del
nyt inventar. Således er samtlige sko
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leborde på nr. 11 og 19 udskiftet med
nye moderne borde med tilhørende
stole.
Endvidere er naturhistorieværelset
(nr. 10) helt nymonteret.
Til benyttelse i undervisningen har
vi fået et nyt tonefilmsapparat.

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: 13. sep
tember måned var skolen på det årlige
besøg i Zoologisk Have. De store klas
ser har i årets løb været på flere muse
umsbesøg, ekskursioner og besøg på
virksomheder.

Sommerferien. Arbejdet med udsen
delsen af børn til Østrup-pladser, ferie
kolonier og Gabriel Jensens ferieudflug
ter varetages af viceinspektør Ib Glarborg, fr. E. Harpsøe Pedersen, fr.
J. Holtzmann, hr. Ellehammer An
dersen og hr. P. Munkby.

Lejrskoleophold: Som meddelt i års
beretningen i fjor var frk. J. Holtzmann
på lejrskoleophold med 7.a i april må
ned 1961, og hr. Johs. Jeppesen tog
på lejrskole med III u i juni, altså lige
før sommerferien. Efter ferien var hr.
H. Ellehammer med 8. av på lejrskole
ophold i tiden 22.-29. august i Kik
havn pr. Hundested.

Hjælpeforanstaltninger. Fra forenin
gen „Fattige Børns Fodbeklædning“ har
vi modtaget anvisninger på fodtøj. Gen
nem Børnenes Kontor blev nogle af
vore elever klædt på til ferierejsen sid
ste sommer, og der blev ydet julehjælp
til flere hjem.
Sparemærkesalget: Viceinspektøren
leder salget af sparemærker, og der er
i år solgt mærker for 4500 kr.

Indsamlinger: Skolen har deltaget i
følgende indsamlinger:

Gabriel Jensen-viften (hr. P. Munk
by) : 765 kr.
Frelsens Hærs Småbørnsdag (fru In
ger Marstal): 750 kr.
Julestjernen (hr. N. C. Rask) : 943
kr.
Julehjertet (fru D. Simonsen) : 1459
kr.
Barnets Dag (hr. N. C. Rask) :
498 kr.
Endvidere har skolens elever i no
vember 1961 indsamlet 1185 kr. til
„Red Barnet“s hjælpeforanstaltning for
de spedalske børn i Indien samt 1203
kr. til U-landsindsamlingen i marts
april 1962.

Færdselsundervisning: Efter den nye
læseplan gives færdselsundervisningen
af klasselærerne i forbindelse med den
almindelige undervisning. Det er en
stor støtte for skolens arbejde hermed,
at politiet deltager aktivt i denne under
visning ved besøg i skolens samtlige
klasser. Den 26. januar havde vi visit
af Færdselspolitiets Kasper-Teater, der
gav en forestilling for eleverne i 1.,
2. og 3.-klasserne. En nyttig færdsels
instruktion blev på denne måde flettet
ind i Mester Jakel-dukkernes sjove og
spændende optræden.
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Indmarchen på Stadion.

Læsestuen: Skolens læsestue har un
der ledelse af hr. Johs. Jeppesen uden
for skoletiden været åben for vore ele
ver tre gange om ugen i vinterhalvåret.
I februar og marts aflagde vore 4. kl.
og 7.a- og b-klasserne samt IV u besøg
på kommunebiblioteket i Guldbergsgade.

Idrætsopvisninger: I september del
tog 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.
Den 21. marts afholdt hr. Mogens
Christiansen en gymnastikopvisning med
drenge fra vore 3. klasser samt et ud
valgt hold af drenge fra vore store klas
ser. Med de sidste deltog vor skole
endvidere i Københavnsturneringen for
drengegymnastik 1962, og vi nåede,
efter at holdet havde vundet over Hyltebjerg skole og Frankrigsgades skole
samt kæmpet uafgjort med Højdevan
gens skole frem til semifinalen den 6.
april.

Skolescenen: Dansk Skolescene (re
præsentant: hr. Jagd Jensen) har i år
haft 43 medlemmer, og Skolescenens
Bio (repræsentant: hr. P. Munkby) har
haft 126 medlemmer.
Det årlige skolebal fandt sted 1. de
cember. En festkomité, bestående af
elevrådsrepræsentanter samt repræsen
tanter for lærerkollegiet havde arran
geret en hyggelig og munter fest, som
de mange deltagende elever og lærere
var vældig glade for.
Den 17. marts holdt eleverne i IVu,
I real samt 8-klasserne en lige så vel
lykket fastelavnsfest med påfølgende
bal. Om dette vil blive en udvidelse af
vor tradition om ét skolebal, således
at de ældste elever får en ekstra fest
er sikkert en overvejelse værd!

Filmsforevisninger: Den 12. okto
ber indviede vi vort nye tonefilmsap
parat ved at vise 7.a-klasserne samt I
real og IVu filmen „Onkel Toms børn“.
24. oktober fejredes FN-dagen ved en
filmsforestilling for skolens større ele
ver, hvor de fik forevist to interessante
FN-films samt en morsom underhold
ningsfilm.
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Forældremøde: Den 8. februar af
holdt skolen i samarbejde med vort sko
lenævn et samlet forældremøde i gym
nastiksalen. Vi havde den store glæde,
at salen var fyldt med interesserede
forældre, der lyttede til aftenens fore
dragsholder, vor nye viceskoledirektør
Thorkil Holm, der talte om: „Hvad gør
vi med vore store børn?“ Efter dette
foredrag var der en interessant spørge
time. Herpå gav kommunelærer P.
Munkby forældrene nogle oplysninger
om de films, skolen har adgang til at
vise eleverne. Som eksempel vistes to
nefilmene: „Løftet til alle børn“ og
„Forskellig slags drivkraft“.

et fint oplag. I øvrigt henvises til den
artikel, som kommunelærer H. Ellehammer, der har assisteret redaktionen,
skriver længere fremme i årsberet
ningen.

Elevrådet: Vort elevråd har for sko
leåret 1961-62 haft følgende medlem
mer :
Mogens Knudsen, IVu, Lone Loch
mann, I real, Benny Rasmussen, 8. au,
Benny Sørensen, 8. av, Bjarne Jør
gensen, 7. A, Kjeld Pedersen, 7. au,
Alice Jørgensen, 7. av, Kim Sørensen,
7. bu.
Elevrådet har ledet arrangementet af
det store skolebal 1. december samt
fastelavnsballet 17. marts. Man har
startet en bordtennisklub, og endvidere
har elevrådet assisteret ved U-landsindsamlingen i marts-april 1962. På
forslag af elevrådet har vi siden 1.
marts gjort et forsøg med at gøre hele
legepladsen til fællesgård for drenge
og piger, dog således at voldsom leg
ikke kan godkendes af hensyn til de
yngste børn.

Skoleavis: Fra sommeren 1961 har
en redaktionskomité (Kurt Andersen og
Jan Rasmussen, I real og Birgit Laur
sen, IVu) udgivet „Skoleavisen“. Ved
et samarbejde med elever på 4-5 andre
storkøbenhavnske skoler er der kommet
så meget stabilitet og sikkerhed bag
dette interessante skoleblad, at det har
haft en fin sæson. Ved sin friske, men
sobre facon har bladet allerede nået

Vi har selv syet kjolerne (Fru Harpsøe med 3. f.).
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ret til et ferie- og rekreationsophold på
Lysebu, det dejlige feriehjem, der lig
ger oppe i fjeldene et stykke uden for
Oslo. Rejsen foregik 15.—26. februar,
og de heldige var:
Solveig Larsen, 8. av,
Erling Hansen, 7. au.
Forældremøder: I årets løb har der
været afholdt særlige klasseforældre
møder for forældrene til eleverne i 1.
klasse, 5. klasse (i forbindelse med
børnenes fordeling i det 6. skoleår i
a.- og b.-klasser) samt i 7. klasserne
(med henblik på overgangen til 8.
klasse og realskolen). På flere andre
trin har der også af klasselærerne væ
ret afholdt forældremøde.

Fra festen for de gamle elever. (I midten
ses Peter Rasmussen, elev 1894-1901).

2. søndag i februar (d.v.s. 11. fe
bruar) havde vi den traditionelle sam
menkomst for gamle elever. Også i år
havde den samlet god tilslutning. De
fremmødte lærere og tidligere elever
(de ældste udgået af skolen 1901)
hyggede sig først ved kaffebordene.
Herefter var der forevisning af films,
bl. a. den gamle skolefilm fra begyn
delsen af 30’erne, som gjorde stor
lykke. De yngste årgange fik også lej
lighed til en svingom.
Det er skolens håb, at den tradition,
der er skabt med disse sammenkom
ster, stadig må bestå og samle øget til
slutning, både blandt de yngre og æl
dre af vore „gamle“ elever.

„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 11. 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 1 krone,
og indmeldelse modtages hos forenin
gens formand, hr. Ernst Nielsen, Nørrebrogade 1584, Ægir 4208.
Indmeldelse kan også ske ved hen
vendelse til hr. Ellehammer Andersen,
der er skolens repræsentant i forenin
gens bestyrelse.

Fastelavnsfest afholdtes 11. marts for
300 af vore børn. Der var tøndeslag
ning i skolegården med uddeling af præ
mier til de 6 kattekonger samt præmier
til de to drenge, som mødte med den
morsomste påklædning, og de to piger,
som havde den kønneste maskerade
dragt. Desuden var der filmsforestil
ling i gymnastiksalen, og ved hjem
gangen fik hvert barn en pose med fa
stelavnsbolle, appelsin og æbler.

Norgesrejse: Vor skole havde i år
den glæde, at to af vore elever gennem
„Dansk-Norsk Samarbeid“ blev invite
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Forskellige glimt fra skolens arbejde.
En skoles daglige arbejde bliver i vor tid mere og mere varieret og mere og
mere omfattende. Det vil derfor ofte gå således, at forældrene, der ikke kender disse
nye arbejdsformer fra deres egen skoletid, dels af og til bliver forbavsede over, hvad
eleverne kan komme hjem og berette fra skolens daglige liv, og dels bliver interes
serede i at høre noget om, hvad sådan et nyt arbejde egentlig drejer sig om. I de
følgende artikler - skrevet af de lærere, der netop står i arbejdet - vil vi derfor for
søge at give nogle oplysninger og synspunkter om sådanne sider af skolens virk
somhed, hvor enhver interesseret far og mor med rette kan spørge.- „Hvad er det
egentligt, de har fundet på henne på skolen?“

Avislæsning som skolefag.
Skal vore store elever læse aviser? Ja, helst! Hvorfor? For det første, fordi
de blandt meget andet skal lære den nyeste historie, den historie, som bliver skrevet
i dag, og den kan jo af gode grunde ikke stå i en lærebog, mens derimod avislæs
ning kan skaffe dem viden om de emner, der skal drøftes. For det andet, fordi man
vel roligt kan sige, at det er en gavnlig vane for ethvert tænkende menneske, som
gerne vil følge med i de begivenheder, der sker i den farlige verden, vi lever i, hvor
hændelser i fjerntliggende egne kan få afgørende betydning for vort eget liv.
For at give eleverne blod på tanden skaffede skolen i hele november måned
1961 de tre store københavnske morgenblade, 30 eksemplarer af hvert, som så blev
uddelt i de to 8.a-klasser, og man kan vist roligt sige, at det blev en succes. De
fleste af eleverne kastede sig over de uddelte aviser, og i den måned blev der i hvert
fald læst andet end tegneserier!
Nu er det jo temmelig uoverskueligt og umuligt at skulle drøfte alle de emner,
hver dags avis indeholder, så foruden at tale lidt om avisen i al almindelighed, stof
fets placering, overskrifter o.s.v., måtte læsningen sættes i system. I 8. au havde
vi allerede i et par måneder brugt en bestemt fremgangsmåde, og da den viste sig at
være god, fortsatte vi ad den vej.
Klassen blev delt i nogle grupper med 2—4 elever i hver. Hver gruppe skulle i
ugens løb sætte sig særlig grundig ind i et bestemt emne, og hver lørdag skulle de
give deres kammerater et resumé og besvare deres spørgsmål. Eleverne havde selv
valgt deres emner: Berlin, Finland, Algier, kærnevåben og atomsprængninger, nye
films, sport, Congo og FN.
Lige efter juleferien var klassen inde på et af dagbladene for at se, hvordan
en avis bliver lavet. Det store maskineri, der bliver sat i gang for at skaffe læserne
de sidste nyheder, gjorde stærkt indtryk på os alle, og efter det besøg er det med
større respekt, man tager en avis i hånden, og med mildere øjne, man ser på even
tuelle trykfejl!
Hanne Nielsen.
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Apropos bladdøden.
(Nogle kommentarer til vort nye skoleblad).

Vist blev man som klasselærer glædelig overrasket, da man i sommerferien under den livlige diskussion i pressen omkring de islandske håndskrifter - blandt
læserbrevene i et dagblad fandt et bidrag, der var underskrevet af en 14-årig dreng,
hvis stil og meninger, man syntes at genkende. Læserbrevet hed i øvrigt „Ungdom
og uvidenhed“ — det tydede nu ikke overvældende på blot 14-årig ungdom, og så
lidt på uvidenhed, at det på en ganske besynderlig facon fik konsekvenser. Rent
bortset fra, at håndskrifterne stadig er i landet, hvad forfatteren varmt gik ind for!
Med disse - om det går an at udtrykke sig således — sekundære følger af Kurts
skrivekløe forholder det sig nogenlunde sådan:

En redaktør, der vidste, at der i Rødovre i nogen tid havde været arbejdet med
en særlig skoleblads-idé, læste også omtalte læserbrev og formidlede en kontakt,
der førte med sig, at Prinsesse Charlottes Gades Skole blev den første københavn
ske, der kom med i udgivelsen af „Skoleavisen“.

Skoleavisen.
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Alle, der har med skole at gøre, ved, at der til stadighed blandt nogle af de
unge dukker en trang op til at lave klasse- eller skoleblad; vi har set to-tre forsøg
her på skolen i de sidste år. Næsten alle den slags bestræbelser - hvilke man som
lærer ser med velvilje, men også med en vis „voksen“ lyseslukkerskepsis på - fører
som regel til snarlig bladdød, når nyhedens interesse hos redaktion og læserkreds
er borte, når den sammensparede kapital og energi er opbrugt, eller så såre, det
går op for kvarterets flinke handlende, at annoncering i sligt foretagende ikke får den
lovede gunstige indflydelse på omsætningen.

Erfaringer af denne slags fik for et par år siden en lærer i før omtalte omegns
kommune på den tanke, at man måske kunne agere fødselshjælper for sådanne
prisværdige journalistdrømmerier, der ellers ville lide skibbrud i kollision med en
barsk virkelighed. Han forstod, at et sådant skoleblad måtte kunne medvirke til at
stimulere skoleungdommens interesse for en hel del faktorer, der synes fundamen
tale i et levedygtigt demokrati, over hvilket der jo af og til ringes med dødsklokker
i vor tid. For eksempel regnes det for et svaghedstegn, at antallet af dagblade, der
er værd at læse, og som tør have en mening, der eventuelt kan støde en del af læ
serkredsen på manchetterne, i vore dages Danmark stadig går tilbage. Følgelig
burde det nye skoleblad have avispræg for at kunne stimulere interessen for avis
læsning og herigennem en personlig stillingtagen til aktuelle afgørelser. Det måtte
have et tiltalende, teknisk forsvarligt ydre — her kom det af visse aviser i situationer
med arbejdsstandsninger anvendte offsettryk ind i billedet. For at „Skoleavisen“s
økonomi kunne blive sund, var det nødvendigt, at oplaget blev så stort, at annoncø
rerne kunne have varig interesse i bladet - hvorved prisen på det enkelte nummer
til læserne kunne blive nærmest symbolsk (Principielt bør børn lære, at en god
avis må koste noget!). Men hvordan forene ønsket om et større oplag med det, det
hele skulle hjælpe til at holde liv i: den på den enkelte skole opdukkende trang til
at lave eget skoleblad? Svaret herpå blev, at hver skole skulle lave sin egen lokal
side, idet de, der havde lyst til at udgive blad, skulle udgøre en lokalredaktion, der
var fuldt ansvarlig for lokalsiden, medens det øvrige blad skulle laves af en hoved
redaktion, sammensat af alle lokalredaktørerne. Det er vel nærmest overflødigt at
bemærke, at den før omtalte læserskribent, Kurt Andersen, nu 1. real, var selv
skreven som Prs. Charlottes Gades Skoles første lokalredaktør - en post, han fort
sat røgter med ilhu og en prisværdig udholdenhed?

„Skoleavisen“ fik grønt lys fra skolekommissionen i Rødovre og er udgivet på
skolerne der i sidste skoleår. Københavns skoledirektion behandlede ligeledes sagen
meget velvilligt, da den ved dette skoleårs begyndelse fik planerne forelagt. Afgø
rende for denne velvilje, som vi, der arbejder med sagen, er meget taknemmelige
for, har det sikkert været, at der allerede ved bladets start blev formuleret klare
bestemmelser for den videre udbygning med flere skolers deltagelse, for formålet
med foretagendet, såsom oplysning om vort stadig mere komplicerede samfund, at
udbygge den mellemfolkelige forståelse gennem oplysning om andre folk og egne,
at fremme aktiv deltagelse i demokratiske afgørelser o. 1. Endvidere er det bestemt,
at bladets overskud (der står dog vist „eventuelle overskud“) skal gå til formål, der

14

er til gavn for børn og unge, og at ingen voksen kan opnå økonomisk fordel gennem
bladet. Desuden har det rimeligvis været afgørende for Direktionen, at bladets ved
tægter indeholder bestemmelser om annoncernes indhold og udformning, idet bla
det selv forbeholder sig ret til at bestemme, hvordan en annonce må se ud — annon
ceringen skal være reelt oplysende og kun omfatte varer, man trygt kan anbefale
unge. Bladet er naturligvis upolitisk, men kan dog nok bringe politiske artikler,
når blot tingene bliver belyst fra flere sider. Bladet skrives i alt væsentligt af de
unge selv.
Ved at arbejde med „Skoleavisen“ og se med hvilken iver, eleverne går til ar
bejdet, er man blevet en lille smule mindre pessimistisk med hensyn til det truende
i denne artikels overskrift — der er skam håb fremover 1
Forældre og skolens venner i øvrigt anbefales at følge lidt med i de kommende
numre — fra næste skoleår udkommer elevernes egen avis med 8 årlige numre.
De vil herigennem kunne følge med i skolens daglige liv og se, hvad der rører sig
i det forhen så umælende „folkedyb“.
NB. Mon De ved, at der kan tegnes årsabonnement på „Skoleavisen“ for 4,00
kr. gennem en af de lokale medarbejdere, og at oplaget allerede er på treogethalvttusinde?
H. Ellehammer Andersen.

Skolen og idrætten.
For langt de fleste drenge og piger betyder idrætten noget. Det er naturligt for
et barn at røre lemmerne og helst røre dem meget, og man kan derfor ikke uden
videre afvise deres trang hertil som et udslag af tidens sportsånd.
I marts måned stilles altid dette spørgsmål: „Hvornår skal vi på AB“? hyppi
gere og hyppigere, og man kan bogstavelig talt se, hvorledes det kribler i benene
på de forskellige drenge for at få lov til at tumle sig i det fri med en bold.
Skolen kan i undervisningstiden til en vis grad imødekomme disse ønsker om
at røre sig, idet faget legemsøvelser omfatter flere discipliner, såsom atletik, bold
spil (basketball, fodbold, håndbold og rundbold) samt gymnastik. Desuden dyrkes
atletik og gymnastik efter skoletiden frivilligt, ligesom der de to sidste år har været
mulighed for frivillig svømning efter skoletiden på Instituttet i Nørre Alle.
Interessen for idræt er meget stor på Pr. Charlottes Gades skole, og det gælder
samtlige grene indenfor idrætten. Til Idrætsdagen stillede skolen i september 1961
med ca. 70 drenge, fordelt over 4 håndboldhold, 1 fodboldhold samt 1 hold til sta
fetløb. Det er, når man tager skolens størrelse i betragtning, et meget stort deltager
antal eller sagt på en anden måde: Et af håndboldholdene blev rekvireret fra en
klasse med 12 aktive drenge. Af disse drenge mødte de 9 til Idrætsdagen, altså
bogstavelig talt hele klassen deltog i stævnet. Trods dette placerede holdet og de
andre boldspilhold sig pænt, idet ingen af dem tabte deres indledende kampe, og et
af holdene nåede endog frem til finalekampene efter en række smukt spillede kampe.
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Øvelse gør mester.

Efter Idrætsdagen blev der løbet, sprunget, hoppet og kastet, så det var en fryd
for øjet. Det gjaldt idrætsmærkerne, og 50 elever nåede i dette skoleår at erhverve
det eftertragtede mærke, men flere vil komme til efter den interesse, der blev lagt
for dagen i træningstiden.
Inden gymnastiksæsonen begyndte, deltog et skolehold i en fodboldturnering,
arrangeret af et af de store dagblade. Skolen mødte Søndervangskolen i Glostrup
og tabte 12-0, et resultat, der ingenlunde vil afskrække drengene for senere engang
at stille op påny. Desuden deltog på et lidt senere tidspunkt et hold fra 7 a (uv) i
en basketballturnering, og selvom det ikke tabte de indledende kampe, nåede det
dog ikke frem til finalen.
Da gymnastiksæsonen satte ind, blev der oprettet hold i frivillig gymnastik,
og tilgangen var stor til trods for, at tidspunktet ikke var det bedste. Det blev hur
tigt nødvendigt at oprette to hold, da over 50 deltagere meldte sig. Samtidig begyndte
træningen til De københavnske skolers gymnastikturnering, og skolen anmeldte sin
deltagelse heri og har, indtil dette skrives, klaret sig pænt, idet den har vundet de
to første runder.
Det er første gang, at skolen deltager i disse turneringer, og der er selvfølge
lig mange ting at lære under træningen og i selve konkurrencen, men drengene er
gået til opgaven med en lyst og iver, der har smittet af på de andre i den grad, at
det må blive en fast bestandel i idrætsprogrammet at lade skolen deltage i gymnastik
turneringerne hvert år i både A.- & B.-rækken.

Den 22. marts afholdt skolen endvidere opvisning i gymnastik. Forsøgsvis blev
opvisningen afholdt i skolens egen gymnastiksal. Pladsen er ikke stor, når der også
skal være tilskuere, men med små hold gik det an. Et udvalgt hold fra 3uv, et sam
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mensat hold med fritstående øvelser samt turneringsholdet, der viste forskellige be
hændighedsøvelser, deltog.
Som en passende afslutning på gymnastiksæsonen vil der blive aflagt prøver i
gymnastik (gymnastikmærker) i lighed med prøverne i atletik (idrætsmærker) og
svømning (svømmemærker). Disse prøver er drengene meget interesseret i, og der
skal nok blive mange, der opnår at få mærket.
Svømning har skolen, som tidligere nævnt, dyrket de to sidste år efter skoletid,
og interessen har været så stor, at alle desværre ikke har kunnet få adgang til at
deltage til trods for, at Instituttet har stillet sig meget velvilligt overfor deltager
antallet. Drenge og vand hører sammen, og det er en fornøjelse at se, hvorledes
de boltrer sig, hvadenten de først skal lære at svømme eller er i gang med at aflægge
prøver til de tre svømmemærker. Med så meget vand, som vi har omkring vort land,
burde det være en selvfølge, at alle kunne svømme.
Skolen er lille, de aktive deltageres antal derfor stærkt begrænset, når det
gælder deltagelse i konkurrencer, hvad der igen vil have til følge, at det altid bliver
sværere for en lille skole at gøre sig gældende i konkurrencer overfor større skoler
med større udvalg. Dog indebærer dette at være en lille skole en stor fordel. Vil
skolen deltage i konkurrencer, må faktisk alle i en klasse deltage, og her tror jeg,
at det væsentlige ligger - idrætten for de mange. De enkelte store toppræstationer
kan have deres interesse, men det afgørende bliver dog, at enhver mærker, at han
har en krop, og at han behersker den, samt har nogle gode stunder under træningen.
Måske siger følgende bemærkning, fremsat af en dreng i vinter, mere:
„Nu har jeg haft tre timers gymnastik i dag - den er mægtig — nu er jeg lige
varmet op til fodbold om lidt“.
M. Christiansen.
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Skolenævnet og dets virksomhed.
Skolenævnet har i det forløbne år afholdt de sædvanlige møder og løst sine
opgaver i nøje samarbejde med skolens repræsentanter. Spørgsmål om forsømmel
ser, badning, skolebespisning m. v. har været taget op til grundig drøftelse.
Et forældremøde med titlen: „Hvad gør vi med vore store børn“ har været af
holdt.
Indleder var vicedirektør Thorkil Holm.
Der var stort fremmøde af forældre og en meget livlig debat.
Til slut fremvistes nogle af de moderne tonefilm, som benyttes i undervisningen.
Skolenævnet har ved henvendelse til skolemyndighederne udvist initiativ an
gående forestående forbedringer af skolens lokalesituation og indlæggelse af fjern
varme.
Skolenævnet bringer herved en varm tak til alle for godt samarbejde i det for
løbne år.
y Gottschalck.
Medlemmer af skolenævnet er pr. 1. april:

Fru
Hr.
Fru
Hr.

V. Gottschalck, Guldbergsgade 271 (formand).
Leo Aagaard, Nørre Allé 254.
Ebba Clausen, Herman Triers Plads 65.
Erik Borgen-Nielsen, Gormsgade 2A2.
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Praktiske oplysninger.
NB! Denne side bør udtages og bedes gemt til næste skoleår!

viste plads. Skolen har intet ansvar for
bortkomne cykler eller cykeldele.

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

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.

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.

Indskrivning af børn til de ny 1.
klasser 1963 begynder den 1. september
i år. Indskrivningspligtige er børn, der
ved det nye skoleårs begyndelse er fyldt
7 år. Børn, der senest 31. januar 1964
fylder 7 år, kan indskrives. Barnets
dåbsattest (evt.vaccinationsattest) med
bringes ved indskrivningen.

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.

Skolens distrikt omfattede i skoleåret
1961-62 følgende gader: Allersgade,
Dagmarsgade 1-39 og 2-38, Fynsgade,
Gormsgade, Jagtvej 77-117 og 52-64,
Nørrebrogade 98-186, Pr. Charlottes
Gade fra nr. 14 og 19, Sjællandsgade
1-7, Sjællandsgades Sideallé, Thors gade 1-51 og 2-48, Thyrasgade, Uffesgade.

Cykler. Kun børn, der bor langt
fra skolen, kan få tilladelse til at cykle
til skole. Cyklen skal stilles på den an
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Skolens personale.
Ib Glarborg, viceinsp.
Folmer Andersen
H. Ellehammer Andersen
Mogens Brix
Sv. Jagd Jensen
Johs. Jeppesen
Poul Munkby
N. C. Rask

5. A
7. au
8. av

Dina Simonsen, viceinsp.
Anny Andersen
Inge Christiansen
Disa Christjansen
Anne Marie Frederiksen
Lis Kragh
Inger Marstal
G. Messerschmidt
Th. Mosdal
Hanne Nielsen
Astrid Pedersen
E. Harpsøe Pedersen
Edel Rasmussen
J. Holtzmann Sørensen

4. v, IV u
7. av
1. v, 5. v

Skolepsykolog: D. J. Niclasen.
Talepædagog: Poul Hansen.
Sundhedsplejerske: Kirsti Fabricius.
Skolebetjent: Holger Nordblom

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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7. A, I real

3. v
5. u
7. bu
2.
4.
3.
2.
1.
3.

u
u, 8. au
A
v, 6. au
u, 6. bu
u

Ärsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI
1 u (nr. 2) kl.
1 v (nr. 4) kl.

2 u (nr. 2) kl.
2 v (nr. 4) kl.
4 u (nr. 9) kl.
4 v (nr. 6) kl.

5 u (nr. 13) kl.
5 v (nr. 11) kl.
5 A (nr. 13) kl.

6 au (nr. 8) kl.

7 au (nr. 3) kl.

7 av (nr. 10) kl.
(nr. 3) 7 A (nr. 5) kl.
(nr. 10) 8 au (nr. 19) kl.

Gæstelærer.
Lærer.
8 — 850 dansk ................. frk.E. Rasmussen
9 - 950 regning .............. fr. A. M. Frederiksen
8 - 850 dansk ................. hr. N. C. Rask
9 - 950 regning ............. ovl.fr. /. Marstal
10 —104° dansk ................ - - Mosdal
1115—12 regning ............. frk. H. Nielsen
10 -1045 dansk ................ ovl. fr. Harpsøe Pedersen
11ls—12 regning ...... ...... frk./I. Andersen
- H. Nielsen
|
8 - 850 dansk ........
• hr. Fr. Jensen
9 - 9S0 regning ...... ...... hr. Mogens Christiansen 1
8 - 850 dansk ........ ...... - Jeppesen
J ovl. frk. A. Pedersen
J
9 - 950 regning ..... ...... ovl. fru Mosdal
frk. Christensen
8 - 850 dansk ........ ...... fr. Lis Kragh
hr. Jeppesen
9 - 950 historie ...... ...... hr. Brix
fr. G. Messerschmidt
ovl. fru Marstal
8 - 8ä0 regning ......
ovl. fr. Harpsøe Pedersen
hr. N. C. Rask
9 - 950 dansk ........
frk. H. Nielsen
10 -1045 dansk ........ ...... vie. hr. Glarborg
hr. Brix
hr. Munkby
111S—12 historie ......
8 - 850 dansk ........ ...... ovl. fr. Harpsøe Pedersen - Jagd Jensen
frk. Holtzmann Sørensen fr. G. Messerschmidt
9 - 950 geografi ......
hr. M. Christiansen
8 - 850 engelsk ...... ...... hr. Brix
frk. E. Rasmussen
9 - 950 dansk ........
j - Folmer Andersen
hr. Brix
10 -1045 geografi ......
- Fr. Jensen
10 -104s biologi ....... ...... - Munkby
fr. G. Messerschmidt
111S—12 regning ...... ...... ovl. fr. /. Christiansen
ovl. fr. I. Christiansen
hr. Munkby
1210-13 dansk ........
fr. Lis Kragh
10 -1045 dansk ........ ...... fr. A. Andersen
- A. M. Frederiksen
1115—12 biologi ....... ..... hr. Jeppesen
frk. A. Andersen
9 - 950 dansk ........ ...... frk. H. Nielsen
hr. Jagd Jensen
10 -1045 regning ...... ...... ovl. fr. I. Christiansen
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Lærer.

8 av (nr. 17) kl. 10 -1045 dansk ................
- Il15—12 regning
6 bu (nr. 8) kl. 10 —1045 dansk ...............
(nr. 16) - 1115—12 naturlære
7 bu (nr. 12) kl. 10 -1045 dansk ...............
- Il15—12 tysk
I r (nr. 12) kl. 8 - 850 dansk ...............
- 9 - 950 tysk

hr. Ellehammer Andersen
.............
- Folmer Andersen
frk. E. Rasmussen
..........
hr. Ellehammer Andersen
ovl.fr. Marstal
..................
vic.
- D. Simonsen
frk. A. Andersen
..................
vie.
fr. D. Simonsen

Gæstelærer.
hr. Rask
- Fr. Jensen
- Jeppesen
frk. E. Rasmussen
fr. A. M. Frederiksen
hr. Al. Christiansen
frk. Holtzmann Sørensen
fr. Lis Kragh

TORSDAG DEN 21. JUNI
(nr. 9) kl.
3 v (nr. 6) kl.
3 A læ(nr. 11 )kl.
4 u (nr. 10) kl.
4 v (nr. 3) kl.
5 u (nr. 9) kl.
(nr. 8) 5 v (nr. 3) kl.
(nr. 10) 5 A læ(nr. 10)kl.
6 au (nr. 16) kl.
(nr. 3) 7 au (nr. 16) kl.
7 av (nr. 16) kl.
7 A (nr. 5) kl.
8 au (nr. 19)kl.
8 av (nr. 17)kl.
6 bu (nr. 17)kl.
7 bu (nr. 12)kl.
(nr. 14) I r (nr. 12)kl.
-

3 u

10 -1045 dansk ................ frk. Holtzmann Sørensen
Il15—12 regning .............. ovl. frk. A. Pedersen
10 —1045 regning .............. frk. H. Nielsen
Il15—12 dansk ................ fr. A. M. Frederiksen
1210—13 dansk ............... |
. „1n . .
■
I OVl. frk.A. Pedersen
13 —14 regning ............. 1
1210-13 biologi ............... fr. A. M. Frederiksen
Il15—12 geografi .............. frk. Holtzmann Sørensen
121"-13 geografi .............. hr. M. Christiansen
1310—14 biologi ............... frk. Holtzmann Sørensen
1210-13 historie .............
A. Andersen
13 -14 biologi ............... fr. A. M. Frederiksen
1115-12 biologi ............... hr. Fr. Jensen
1210-13 regning .............. vie. hr. Glarborg
121"—13 naturlære ........... hr. Ellehammer Andersen
13 -14 engelsk ..............
Brix
Il15—12 regning .............
Ellehammer Andersen
1310—14 naturlære .......... - N. C. Rask
10 -1045 regning ............. I
Munkby
Il15—12 historie .............. I
llls—12 geografi .............. frk. Hanne Nielsen
10 -1045 geografi .............. hr. Ellehammer Andersen
10 —1045 engelsk .............. frk. E. Rasmussen
111S—12 regning .............. ovl. fr. I. Christiansen
1210—13 engelsk .............. hr. Brix
13 -14 regning .............
Jagd Jensen
10 -1045 regning .............. ovl. fr. 1. Christiansen
Il15—12 historie .............. hr. Folmer Andersen

ovl. fr. I. Christiansen
frk. E. Rasmussen
hr.- N. C. Rask
- - Ellehammer Andersen
frk-. Holtzmann Sørensen
ovl-. fr. Harpsøe Pedersen
fr. A. Andersen
fr. Lis Kragh
hr. Jagd Jensen
- Munkby
- N. C. Rask
- Jeppesen
frk. Christensen
fr. Lis Kragh
frk. Christensen
ovl. frk. A. Pedersen
fr. G. Messerschmidt
hr. Jagd Jensen
- Folmer Andersen
fr. Lis Kragh
hr. M. Christiansen
ovl. fr. Harpsøe Pedersen

Pr. Charlottes Gades skole, maj 1962.

Peter Andersen.
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