Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Pr. Charlottes Gades
Skole

Meddelelser for 1962-63
samt skema over årsafslutningen

Arsafslutningen 1963
Til forældrene og andre interesserede!
1) Forældre samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen, indbydes
torsdag den 20. og fredag den 21. juni til at overvære undervisnin
gen, der finder sted efter omstående skema.
2) Udstillingen af elevarbejder fra håndarbejde, formning, faglig teg
ning og sløjd i gymnastiksalen er åben torsdag den 20. juni kl. 9-12
samt kl. 19-20 og fredag den 21. juni kl. 11-14.
3) Afslutning for de elever, der udskrives af skolen, med uddeling af
afgangsbeviser, eksamensbeviser samt flidspræmier finder sted i
skolens gymnastiksal fredag den 21. juni kl. 19. Alle forældre og
andre venner af skolen er hjertelig velkomne.

4) Lørdag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag før som
merferien.
5) Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. De nye 1. klasser
skal dog først begynde mandag den 19. august kl. 9.
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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 velkommende anmeldes ti! 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. 1 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
og 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 frikvar
teret 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 1962-63
dernisering af hele kælderetagen, hvor
skolen vil få flere værdifulde lokaler,
idet kælderrummene også er forsynet
med varmeinstallation.
På nr. 2 og 4 har vi fået nye borde
og stole. Når dertil føjes, at læsestuen
(nr. 19) er blevet forsynet med helt
nyt inventar og samtidig indrettet med
et udlånsbibliotek på ca. 1600 bind,
og at vi har fået et smukt og moderne
bogmagasin (til klassesæt og bibliote
karværelse) i hovedbygningens stue
etage, vil man kunne forstå, at skole
året 1962-63 har stået i fornyelsens
tegn.
I nogen grad har de store håndvær
kerarbejder naturligvis måttet påvirke

Skoleåret 1962-63, der nu nærmer
sig sin afslutning, har været et travlt
og begivenhedsrigt arbejdsår. Det har
navnlig været præget af, at vi uafbrudt
siden sommerferien 1962 har haft man
ge slags håndværkere i gang på hele
skolen.
Vor skole har fået sine kakkelovne
fjernet, og i stedet er der installeret
fjernvarme. I forbindelse med dette
omfattende arbejde er alle lokaler ble
vet istandsat og nymalet. I filialbyg
ningen er trapper og gangen på 1. sal
blevet belagt med vinyl. På nr. 11 og
13 blev gulvene ligeledes fornyet med
vinylfliser. I forårsugerne afsluttedes
det store fornyelsesarbejde med en mo

I.u på den nye læsestue (bemærk udlånsreolerne)
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Lærermøder: De sædvanlige lærer
møder angående 5., 7. og 8. klasserne
samt realskolens elever har været af
holdt. Desuden har vort lærerpersonale
deltaget i Nørrebroskolernes lærerdag
d. 12. dec. 1962, Den pædagogiske Ud
stilling på Emdrupborg skole d. 12.
marts og et karaktergivnings-kursus på
Emdrup skole 14. marts 1963.

det daglige skolearbejde. Lokaleombyt
ninger har hele året hørt til dagens or
den (eller snarere uorden!). I enkelte
perioder har nogle klasser på skift måt
tet tage et par ekstra fridage. Det har
de dog også overlevet! Trods disse be
sværligheder har vi støt og roligt kun
net fortsætte det interessante pioner
arbejde med 8. klasserne og den nye
realskole, som skoleloven af 7. juni
1958 har givet anledning til. Også i
1962 havde vi den store glæde, at næ
sten alle eleverne i 7. klasserne ville
fortsætte med et frivilligt 8. skoleår.

Eksaminer og prøver: Ved eksamen
i maj/juni 1962 bestod 28 elever mel
lemskoleeksamen. I januar/februarl963
afholdtes de vejledende prøver i 5. klas
serne med henblik på fordelingen i de
forskellige 6. klasser i det nye skoleår.
Ved det forældremøde, som afholdtes
forud for disse prøver, ønskede foræl
drene til eleverne i 5. u en skriftlig af
stemning foretaget om muligheden for,
at denne klasse kunne bevares udelt i
det 6. og 7. skoleår. Ved denne afstem
ning stemte forældrene til samtlige ele
ver på nær én for udelt klasse, såle
des at det derved blev afgjort, at 5. u
fortsætter som samlet klasse (6. c) i det
kommende skoleår.
I februar/marts har der endvidere
været afholdt standpunktsprøve i dansk
og regning med henblik på optagelse i
I realklasse.

Klasser og elever: Skolen har i dette
skoleår haft 14 hovedskoleklasser, to
8. klasser, tre realklasser samt tre
læseklasser, ialt 22 klasser. Ved skole
årets begyndelse havde vi 528 elever.

Personalet: Pr. 1. august 1962 blev
kommunelærer A. Østergård Frandsen,
tidligere Skolen ved Sundet, efter eget
ønske forflyttet til vor skole. Fra sam
me dato blev hr. Frits Jensen ansat som
vakancelærer og hr. Gunner Rasmus
sen som fast vikar. Begge lærere har
hele skoleåret læst i faste skemaer.
Den 1. februar 1963 fejrede overlæ
rer Sv. Jagd Jensen sit 25-års jubilæum
ved det københavnske skolevæsen. I
alle årene har hr. Jagd Jensen været
knyttet til vor skole og har her udført et
særdeles dygtigt og energisk arbejde.
Ikke mindst har vi på skolen været tak
nemmelige for den fortrinlige undervis
ning i tegning samt i regning og mate
matik, som er blevet overlærer Jagd
Jensens speciale. På jubilæumsdagen
havde vi på forskellige måde anledning
til at hylde vor trofaste kollega og takke
ham for de mange år.

Gruppefag og supplerende fag: I 8.
klasserne har vi kunnet danne såvel
gruppe I (Engelsk, regnskabsføring,
maskinskrivning), gruppe II (Fysik,
produktionslære, geometrisk tegning)
som gruppe III (Husgerning, håndar
bejde, faglig tegning). Ved elevernes
valg af supplerende fag blev der mulig
hed for at oprette hold i tysk, maskin
skrivning, matematik og sløjd.
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Fru A. M. Frederiksens håndarbejdshold (8. kl.)

Skolebespisningen: Efter gældende
ordning omfatter skolebespisningen nu
uddeling af mælk (j liter sødmælk eller
I liter kærnemælk pr. dag) til hver en
kelt elev hele året rundt. I perioden 1.
november-30. april udleveres i forbin
delse med mælken en vitaminpille. I
samme tidsrum kan elever endvidere få
en daglig madpakke efter nærmere hen
visning 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 Folke
Olsson fra Malmø, og 16. januar kom
den norske rejselektor, fru Borghild
Harmer. Den 19. marts kom dr. Mi
chael Harry fra London på visit hos os.
Endvidere havde vi den store glæde
i tiden 22. oktober-4. november at have
adjunkt fru Ellen Hiort fra Stockholm
som gæstelærer ved vor skole. Fru
Hiort havde timer i alle vore store klas
ser og ved fortælling om svenske for
hold, oplæsning af svensk litteratur, fo
revisning af lysbilleder og svenske avi
ser fik vore ældste elever et interessant
pust fra vort broderland. I samme peri
ode underviste frk. Edel Rasmussen i
stedet for fru Hiort på hendes skole,
Brännkyrka Läroverk i Stockholm.

Sommerferien: Arbejdet med udsen
delsen af børn til feriepladser, ferie
kolonier og Gabriel Jensens ferieudflug
ter varetages af viceinspektør Ib Glarborg, fr. E. Harpsøe Pedersen, fr. J.
Holtzmann og hr. H. Ellehammer An
dersen.

Hjælpeforanstaltninger: Fra forenin
gen „Fattige Børns Fodbeklædning“ har
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Pedersen. Hjemmene bedes indskærpe
børnene, at de retter sig efter de store
elevers anvisninger.

vi modtaget anvisninger på fodtøj. Gen
nem Børnenes Kontor blev nogle af vore
elever klædt på til ferierejsen sidste
sommer, og der blev ydet julehjælp til
enkelte hjem. Dette arbejde tager viceinspektrice fru D. Simonsen sig af.

Udflugter og ekskursioner: Den 17.
september var skolen på det årlige be
søg i Zoologisk Have. De større klasser
har i årets løb været på flere museums
besøg, ekskursioner og besøg på virk
somheder.

Sparemærkesalget: Viceinspektøren
leder salget af sparemærker, og der er
i år solgt mærker for 4100 kr.

Lejrskoleophold: I eftersommeren
1962 var følgende klasser på lejrskole
ophold: 8. au med hr. Folmer Andersen
i Hjerting ved Esbjerg, 8. av med hr.
P. Munkby og fru A. M. Frederiksen
på Voerbjerggård ved Nørre Sundby
samt II u med fru Anny Rosenmeier og
hr. Johs. Jeppesen ved Skallerup klit
pr. Lønstrup. Alle vore elever i disse
klasser havde stor glæde af deres op
hold i hovedlandet, og da de oven i kø
bet var heldige med vejret, fik vi et nyt
bevis på, hvor eventyrlig dejligt det er
for en klasse at komme en halv snes
dage på lejrskole med sine lærere.

Færdselsundervisning: Efter den nye
læseplan gives færdselsundervisningen
af klasselærerne i forbindelse med den
almindelige undervisning, ligesom gym
nastiklærerne også i deres timer vil
komme ind på de mange problemer ved
rørende storbyens færdsel. Det er end
videre en stor støtte for skolens arbejde
med denne vigtige sag, at politiet aktivt
deltager i denne undervisning ved be
søg i skolens samtlige klasser.

Skolepatruljen sikrer børnenes færd
sel ved fodgængerovergangene i skolens
nærhed. Den ledes af fr. E. Harpsøe

II real på lejrskole (udflugt til Grenen)
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I øvrigt har der i vinterens løb været
deltagere fra vor skole i forskellige kon
kurrencer, bl. a. deltog et hold i de
københavnske skolers bordtennisturne
ring. Vore elever nåede helt frem til
finalen, hvor de dog tabte til et hold fra
Sjællandsgades skole.
Under ledelse af hr. Folmer Ander
sen har der været en turnering i inden
dørs fodbold. I gruppe I (7.—10. skole
år) sejrede i finalen Victor Larsen og
John Granquist, lu. For gruppe Il’s
vedkommende (4.-6. skoleår) blev vin
derne Ken Wulf Nielsen og Carl Chr.
Skovlund, 6. bu.
Endelig har der været afholdt en tur
nering i basket ball for de store elever
(7.—10. skoleår). Her blev finalen et
interessant opgør mellem 8. klasserne
med Lars Andersen, Erling Hansen og
Peter Hansen fra 8. au som vindere.
FN-dagen 24. oktober 1962 blev fej
ret ved, at der i gymnastiksalen blev
vist en film fra U-landene for de store
elever i forbindelse med, at de også fik
en morsom underholdningsfilm at se.
Læsestuen: Skolens læsestue har un
der ledelse af skolebibliotekaren, hr.
Johs. Jeppesen uden for skoletiden væ
ret åben for vore elever tre gange om
ugen i vinterhalvåret. I november af
lagde vore 3. og 5. klasser besøg på
kommunebiblioteket i Guldbergsgade.
Endvidere fik eleverne i 8. klasserne
samt i I real instruktion i at benytte
voksenbiblioteket samme sted.
I slutningen af marts åbnede vort tid
ligere omtalte nye skolebibliotek med
udlån for eleverne.
Skolescenen: Dansk Skolescene (re
præsentant: hr. Jagd Jensen) har i dette
skoleår haft 45 medlemmer, og Skole
scenens bio (repræsentant: Hr. P.
Munkby) har haft 108 medlemmer.

Indsamlinger: Skolen har deltaget i
følgende indsamlinger:
Gabriel Jensen-viften (hr. P. Munk
by) : 888 kr.
Frelsens Hærs småbørnsdag (fru In
ger Marstal) : 675 kr.
Julehjertet (fru D. Simonsen) : 1362
kr.
Dansk Folke Hjælp — A.S.F. (hr.
Folmer Andersen) : 685 kr.
Barnets hus (hr. N. C. Rask) :
328 kr.
Eleverne har ved bidrag til „Grisen“
i løbet af året indsamlet 182 kr. til „Fat
tige Børns Fodbeklædning“. Endvidere
har børnene i januar 1963 indsamlet
765 kr. til Dansk Flygtningehjælp til
fordel for hjælpearbejdet i Algeriet.
Desuden har en del klasser været i
gang med at sy Djellabah-kapper samt
strikke tæpper til den frysende civil
befolkning dernede. Under viceinspektør fru D. Simonsens ledelse nåede man
i dette arbejde op på at kunne afsende
40 kapper og 29 tæpper, ligesom en
stor mængde brugt, men istandgjort tøj
blev sendt af sted.
Idrætsopvisninger: Idrætsdagen d.
12. september 1962 blev p. gr. af ved
holdende regnvejr aflyst, og dermed
bortfaldt tillige de efterfølgende konkur
rencer. Det er første gang i ca. 30 år,
at dette er sket, så vore elever var dybt
skuffede. Den sløje sommer 1962 har
meget på sin samvittighed !
Den 2. april 1963 afholdt hr. Mogens
Christiansen en gymnastikopvisning
med drenge fra vore 4. klasser samt et
udvalgt hold af drenge fra vore store
klasser. Under ledelse af fru E. Harpsøe deltog pigerne fra vor realklasse d.
29. april i en gymnastikopvisning på
Rødkildeskolen, hvor de viste deres
eksamensøvelser.
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Juleteater 4.v opfører „Sørens Spille“

ber. Endvidere blev stykket opført for
forældre og de større elever den 20.
og 21. december, idet billetindtægten
gik til den lige startede indsamling til
Algeriet.
Fru Harpsøe Pedersen spillede „Tor
nerose“ med sin 3. v for forskellige af
de øvrige klasser fastelavnslørdag den
23. februar og havde desuden en præ
sentationsaften for forældrene 1. marts.
Den 4. maj spillede eleverne i frk.
Holtzmanns 4. u et stykke „Svend,
Knud og Valdemar“ for kammerater og
forældre. Allan Nielsen i 4. u havde
selv skrevet teksten, og klassens elever
havde stået for scenens udsmykning og
hele opførelsen, som blev en fin suc
ces.
Forældremøde: Den 6. februar af
holdt skolen i samarbejde med vort sko
lenævn et samlet forældremøde i gym
nastiksalen. Vi havde atter i år den glæ
de, at salen var fyldt med interesserede
forældre, der lyttede til aftenens fore

Det årlige skolebal for alle de større
klasser fandt sted lørdag d. 15. decem
ber. En festkomité, bestående af elev
rådsrepræsentanter samt nogle lærere
havde arrangeret en hyggelig og munter
fest, som de mange deltagende elever
og lærere var vældig glade for.
Den 2. marts holdt eleverne i realsamt 8. klasserne et lige så vellykket
„mindre“ skolebal. Denne udvidelse af
vor tradition om ét skolebal, således at
de ældste elever får en ekstra fest, har
hermed klaret sin anden sæson!
Dramatiske arbejder: Flere af vore
lærere har i løbet af skoleåret arbejdet
med forskelligt dramatisk stof til lige
stor glæde for de elever, der har op
trådt på „de skrå brædder“, som for
dem, der har fået lov til at være til
skuere.
Fru A. M. Frederiksen lagde for og
indøvede med sin 4. v „Sørens spille“,
der blev spillet for 1.-5. klasserne ved
skolens juleafslutning den 22. decem
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dragsholder, kommunelærer P. Rømer
Dahl, Rødovre, der talte om: „Gør vi
nok for at lære vore børn demokrati?“
Herefter viste vor viceinspektør, cand.
psych. Ib Glarborg en række dejlige
farvelysbilleder fra Grønland i forbin
delse med, at han fortalte oplevelser
fra sine flerårige ophold på den skønne,
men så fjerne danske ø.
Andre forældrearrangementer: I årets
løb har der været afholdt særlige klas
seforældremøder for forældrene til ele
verne i 1. klasse, 5. klasse (i forbin
delse med børnenes fordeling i det 6.
skoleår i a.-, b.- eller c.-klasser), 7.
klasse (med henblik på overgangen til
8. klasse og realskolen) samt i 8. klas
serne (den nye ordning med 9. klas
se). På flere andre trin har der også af
klasselærerne været afholdt forældre
møde.
Anden søndag i februar (i år den 10.
februar) havde vi den traditionelle sam
menkomst for gamle elever. Også i år
havde den samlet stor tilslutning. De

fremmødte lærere og tidligere elever
(de ældste udgået af skolen ca. 1900!)
hyggede sig først ved kaffebordene.
Herefter var der forevisning af films,
bl. a. den gamle skolefilm fra begyn
delsen af 30-erne, som endnu en gang
gjorde stor lykke. De yngste årgange
fik også lejlighed til en svingom.
Det er skolens håb, at den tradition,
der er skabt med disse sammenkomster,
stadig må bestå og samle tilslutning bå
de blandt de yngre og ældre af vore
„gamle“ elever.
Fastelavnsfest afholdtes 24. februar
for ca. 250 af vore børn. Der var tøn
deslagning i skolegården med uddeling
af præmier til de seks kattekonger samt
præmier til de to drenge, som mødte
med den morsomste påklædning, og de
to piger, der havde den kønneste ma
skeradedragt. Desuden var der films
forestilling i salen, og ved hjemgangen
fik hvert barn en pose med appelsin,
æble og slik.

6. au holder juleafslutning
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Vor skoles inspektør og flere af læ
rerne havde lejlighed til at udtale en
hjertelig tak til „Vennerne“s trofaste
bestyrelse for det arbejde for vor sko
le og vore børn, som foreningen nu
har udført gennem en halv snes år.
Det skal desuden nævnes, at forenin
gens bestyrelse har forestået arrange
mentet af den allerede tidligere omtalte
fastelavnsfest 24. februar for de nu
værende elever i 1.-5. klasserne. Li
geledes har foreningen ordnet festen
for de tidligere elever 10. februar 1963.
Vor skole er denne forening megen
tak skyldig for bestyrelsens og de øv
rige medlemmers venlighed og hjælp
somhed mod os. Vi anbefaler meget 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 158, Ægir 4208 eller kas
sereren, hr. Willy Nielsen, Schønbergsgade 7, V.
Indmeldelse kan også ske ved hen
vendelse til hr. Ellehammer Andersen,
der er lærerrådets repræsentant i for
eningens bestyrelse.

Norgesrejse: Vor skole havde igen
i år den glæde, at nogle af vore elever
gennem „Dansk-Norsk Samarbeid“ blev
inviteret til et ferie- og rekreationsop
hold på Lysebu, det dejlige feriehjem,
der ligger oppe i fjeldene et stykke uden
for Oslo. Rejsen foregik 13.-25. febru
ar, og de heldige var:
Jens Otto Bigum, 8. au
Erik Matzen, 8. av
Anita Carlsen, 8. av

Pr. Charlottes Gades skoles Venner
er foreningen af forældre til nuværende
eller tidligere elever, samt tidligere
elever og andre, der nærer interesse
for vor skole. Denne forening har i årets
løb afholdt to møder for sine medlem
mer.
Endvidere fejredes foreningens 10årsdag ved en festlig sammenkomst den
11. oktober på skolens lærerværelse.
De tidligere lærere ved vor skole, nu
værende skoleinspektør Knud Ervø, viceinspektør Kaj Pedersen og viceinspektør Ritsmar Pedersen havde gjort
os den glæde at komme til stede.
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Skolenævnet og dets virksomhed
Skolenævnet har i det forløbne år afholdt de sædvanlige møder.
Nævnets opgaver er løst i nøje samarbejde med skolens repræsentanter.
Et forældremøde er afholdt. Kommunelærer Rømer Dahl talte om emnet: „Gør
vi nok for at lære vore børn demokrati“.
Desuden viste skolens viceinspektør Ib Glarborg lysbilleder fra Grønland og
fortalte indtryk fra sit ophold der.
Det var et ualmindeligt godt møde, og vi kunne glæde os over et stort fremmøde
af forældre, som viste deres interesse ved at tage livlig del i debatten bagefter.
Skolenævnet bringer herved en varm tak til alle for godt samarbejde.

V. Gottschalck.
Skolenævnets medlemmer er:

V. Gottschalck, Guldbergsgade 1271, N.
Børge Christiansen, Nørrebrogade 1222, N.
E. Borgen-Nielsen, Turesensgade 16s, K.
Arne Jespersen, Pr. Charlottes Gade 26 A, N.
Svend Hjorth, Fælledvej 9', N.
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Elevrådet

Elevrådet 1962-63.
Vort elevråd har i det forløbne skole
år efter nyvalg i september 1962 be
stået af:

gymnastiksalen, hvor sygeplejerske frk.
Marie Wad viste lysbilleder fra Nord
afrika og fortalte friske indtryk fra sine
rejser i Algeriet.

Real: Ole Keldebæk, II u: Toni
Schouw, formand, I u: Kim Sørensen,
8. au : Jette Pedersen, 8. av: Alice Jør
gensen, 7. bu : Annie Olsen, 7. au: Ole
Andersen.

Den nedsatte festkomité har med
Connie Nielsen, I u som formand ar
rangeret de to skoleballer, 15. decem
ber 1962 og 2. marts 1963.

Som repræsentanter for eleverne har
elevrådets medlemmer kunnet forhand
le om forskellige af skolens forhold, f.
eks. cykelparkering, ordningen på lege
pladsen o. lign.

Ligeledes er der på elevrådets initia
tiv startet en bordtennisklub, hvor sko
lens elever et par gange om ugen har
kunnet øve sig i denne spændende sport.
Endvidere har rådet gjort et stort ar
bejde vedrørende „Skoleavisen“, der
med en indholdsrig 2. årgang har fort
sat sin tilværelse på vor skole. Kurt
Andersen, II u har været med i hoved
redaktionen af bladet, som i løbet af
dette år har opnået samarbejde med en
del flere københavnske skoler. Vor lo
kalredaktør har været Jens Peter Ja
cobsen, II u.

Elevrådet har desuden gjort en ivrig
og dygtig indsats vedr. hjælpeforan
staltningerne for de nødlidende i Alge
riet. Det imponerende resultat både i
form af kontanter, tæpper, kapper og
brugt tøj har allerede været nævnt tid
ligere i årsberetningen.

I denne sammenhæng arrangeredes
i begyndelsen af januar måned møde i
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Glimt fra skolens arbejde
Vi vil i vor årsberetning gerne fortsætte denne rubrik, som
blev påbegyndt i fjor. Eleverne fortæller som regel en hel

del hjemme om tilværelsen henne på skolen, og vi har hel
digvis endvidere ofte lejlighed til ved klasseforældremøder
o. lign, at sætte de voksne ind i skolens problemer.
Det skrevne ord har dog også sin store betydning, og vi

håber derfor med de følgende tre artikler — skrevet af læ

rere, der står midt i arbejdet — at kunne give forældrene

nogle nye og interessante oplysninger.
PETER ANDERSEN
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Hvori består en skolepsykologs arbejde?
Skolepsykologens hovedopgave er at beskæftige sig med de såkaldte alminde
lige skolesager, som kommer til veje på følgende måde: Hvis et barn er blevet for
stort problem for en lærer, indstiller denne barnet til en skolepsykologisk undersø
gelse. Dette sker ved, at vedkommende lærer udfylder et skema, gennem hvilket
psykologen får en række vigtige oplysninger om barnet. Læreren oplyser i første
række om barnets alder, dets klassetrin og hidtidige skolegang, hvoraf det f. eks.
kan ses, om barnet har flyttet meget rundt i sin skoletid. Dernæst giver læreren en
bedømmelse af elevens standpunkt i de forskellige skolefag. Endvidere findes der
spørgsmål om barnets flid, udholdenhed, orden, selvstændighed m. m., og læreren
opfordres endvidere til at meddele sin opfattelse af barnets karakter, dets forhold
til kammeraterne og lærerne. Endelig findes der også en vigtig rubrik, der hedder:
Hovedårsagen til, at barnet indstilles til undersøgelse.
Inden skemaet sendes til Skolepsykologisk Kontor, meddeler også skolelægen
sin viden om barnet på indstillingsskemaet. Ethvert barn har nemlig sit helbreds
kort, hvor skolelægen gør sine optegnelser fra de årlige helbredsundersøgelser.
Med alle disse oplysninger begynder skolepsykologen sit arbejde.
Hovedårsagerne til en skolepsykologisk indstilling kan deles op i flere grupper,
hvoraf to store grupper bør nævnes: Gruppen, der vedrører undervisningsproble
mer og gruppen, der vedrører opførsels- og adfærdsproblemer.
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Skolepsykologisk Kontor oplyser, at henvisningsårsagerne i skoleåret 1961-62
fordeler sig på følgende måde:

Forskellige vanskeligheder m. h. t. skolearbejdet .......
Adfærdsproblemer ...........................................................
Nervøse symptomer ..........................................................
Andre årsager ..................................................................

75
19
5
1

%
%
%
%

For en fuldstændigheds skyld bør det også nævnes, at der i skoleåret 1961—62
blev henvist i alt 3211 børn fra københavnske skoler til Skolepsykologisk Kontor.
Når en skolepsykolog har overtaget sagen, begynder denne næsten altid med
en intelligensprøve, fordi det er vigtigt at have et mål for elevens evner, og fordi
skolepsykologen derved får lejlighed til at danne sig et personligt indtryk af barnets
væsen og væremåde. Prøven tages som regel på skolen, idet der da også bliver
lejlighed til at få yderligere oplysninger gennem samtale med læreren. Dernæst
bliver der taget en række prøver i læsning, stavning og diktat. Ved hjælp af dem
kan skolepsykologen se, hvordan barnet læser og staver i forhold til børn fra samme
klassetrin, og hvilke fejl det laver, og psykologen må derefter afgøre, om det er
nødvendigt, at barnet får en særlig undervisning.
Et vigtigt led i undersøgelsen er samtalen med forældrene. Skolepsykologen
sender som regel kun bud efter den ene, og under en samtale på Skolepsykologisk
Kontor indhenter psykologen oplysninger om barnets udvikling, fra det var ganske
lille. Psykologen får derved et billede af barnets miljø, eventuelle nervøse symp
tomer, dets forhold til søskende, dets forhold til legekammerater o.s.v. Ved denne
lejlighed er barnet ofte med inde på kontoret, hvor psykologen ved hjælp af en række
særlige intelligensprøver kan kontrollere barnets intelligensudvikling.
Hvis der under samtalen fremkommer oplysninger, som tyder på alvorlige ner
vøse forstyrrelser, bliver forældrene og barnet henvist til kontorets skolepsykiater,
som derefter foretager en videre undersøgelse. Derefter drøfter psykiateren og
psykologen såvel årsagen til barnets vanskeligheder som den videre behandling af
barnet.
Hvadenten sagen drejer sig om skulkeri, urolig og forstyrrende adfærd, på
faldende sløvhed eller et misforhold mellem barnets formodede evner og dets frem
gang i skolefagene, så er skolepsykologen nu nået frem til det meget vigtige punkt,
der vedrører den videre behandling af barnet. Hvis årsagen til barnets vanskelig
heder er et misforhold mellem det, som forlanges af barnet, og det, som det evner,
er der måske tale om en forkert skoleplacering. Svagtbegavede børn anbringes
i en hjælpeklasse, læseretarderede børn (såkaldte ordblinde børn) i læseklasser
eller på læsehold.
Det har ofte vist sig, at der er en nær forbindelse mellem barnets opførsels
vanskeligheder og dets faglige formåen i skolen. De rent faglige vanskeligheder
kan i høj grad indvirke på barnets hele karakterudvikling. Det sker, at de voksne
misforstår det læsesvage barn og tror, at barnet er dovent eller dum. De uberetti
gede straffe og bebrejdelser kan skabe konflikter for barnet. Nogle børn bliver
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passive og giver op, andre søger at hævde sig på uheldig måde. Jo tidligere disse
børn får hjælp, desto større er mulighederne for at undgå en skæv karakterudvikling.
I læseklasserne undervises børnene i de samme fag som i de almindelige
klasser, men der tages særlige hensyn til børnenes læsevanskeligheder. I dansk
undervisningen lægges arbejdet til rette efter hvert barns standpunkt. Hvor længe
barnet skal gå i læseklasse, afhænger af de resultater, der nås. Hjemmets støtte
og medvirken er af stor betydning, og skolepsykologen tilråder forældrene at søge
oplysning hos læreren om, hvordan de bedst kan hjælpe barnet med læsning og
stavning. Hvis barnet har søskende, der er tilbøjelige til at drille det, fordi det er
tilbage i skolen, må de også lære at forstå dets vanskeligheder.
Hvis skolepsykologen skønner, at der bør gå et stykke tid, f. eks. et år, før
man kan komme til klarhed over, hvilken placering der vil være den bedste, anbrin
ges barnet i en observationsklasse. I disse klasser er elevantallet ca. 12, og læ
reren står i stadig kontakt med Skolepsykologisk Kontor. Hvis barnet derefter
kommer tilbage til normalklassen, bliver læreren orienteret om barnets vanske
ligheder og den måde, det bedst kan behandles på.
Et uundværligt led i arbejdet med problembørnene er observationskolonierne,
som ligger ca. 20-30 km uden for København. Efter et koloniophold, der gerne
varer ca. 8 uger, får skolepsykologen en omfattende og indgående beskrivelse
af hvert barn. Psykologen får derigennem ofte et dybere indblik i hele barnets
situation såvel i hjemmet som i skolen. Desværre melder de gamle vanskelig
heder sig ofte igen, når barnet atter har været hjemme i nogen tid, men er for
ældrene lydhøre over for skolepsykologens pædagogiske vejledning og er villige
til et snævert samarbejde, er der gode muligheder for at lede barnet ind i en god
udvikling.
En skolepsykolog har gennem en langvarig og indgående uddannelse søgt at
erhverve sig en omfattende og dybtgående indsigt. Det er hans opgave at finde frem
til de væsentligste årsager til barnets vanskeligheder, og gennem et positivt og
nært samarbejde bør han være såvel skolen som hjemmet behjælpelig med vej
ledning og støtte, således at barnet får en harmonisk og tilfredsstillende udvikling.
Ib Glarborg.
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Dramatik i skolen
I december 1962 opførte 4. v stykket „Sørens Spille“. Hvorfor gjorde vi det?
Oprindelig var formålet bare at skabe lidt ekstra underholdning for de mindste
klasser ved juleafslutningen. Dette ønske opfyldtes vist også, men samtidig blev
arbejdet med stykket en oplevelse lidt ud over det almindelige for os selv.
Denne oplevelse bestod af flere dele, som alle var med til at skabe en særlig
stemning og til at forandre vort syn på hinanden.
Netop det, at alle klassens elever var med i det dramatiske arbejde, havde
stor betydning. Det var ikke nogle få særligt udvalgte og særligt dramatisk bega
vede, der optrådte. Nej, enhver var med og fik lov til at udfolde sig på sin måde og
sætte sit personlige præg på rollen.
Dramatik i skolen på denne måde er skolehistorisk ung. Nok har skoleko
medien været til i flere generationer og er en tradition på mange skoler. Men
det er ikke skolekomedien i den store stil, jeg her vil beskæftige mig med, det er
det dramatiske indslag i den enkelte klasses daglige arbejde.
Denne form for dramatik i skolen har den fordel, at der kræves få eller un
dertiden slet ingen hjælpemidler for at opleve noget ved det. Børnenes egen fan
tasi er nemlig så god, at de selv uden kostumer og teateropsætning kan sætte sig
ind i stykkets baggrund. De siger simpelthen, hvad de er, og så er de det. Det
vil sige, at man faktisk kan anvende dramatikken i klassen uden et forudgående
større arrangement, når det „bare“ gælder de optrædendes egen oplevelse og ud
bytte af dramatikken. Dette sidste formål må siges at være det vigtigste ved den
„lille dramatik“. At man så samtidig kan benytte det gennemarbejdede og lærte
stykke til underholdning for en tilskuerskare, er en anden, men mindre væsentlig
ting. Man må dog her tage i betragtning, at børn, som ikke er øvede i optræden, ikke
kan præstere så meget, at det virkelig giver kritiske tilskuere noget. Værdien ved
dramatisering ligger langt mere indad i en klasses liv end ud mod tilskuerne.
Hvad egner sig så til dramatisering? Det gør faktisk enhver handlingsfyldt
situation eller historie; og det viser sig, at mange børn selv er i stand til (undertiden
på stående fod) at dramatisere og opføre den.
Denne „lille dramatik“, som jeg kalder den, har betydning for flere forhold
i klassen, f. eks.:
a)
b)
c)
d)

a)

forholdet
forholdet
forholdet
forholdet

mellem
mellem
mellem
mellem

eleverne indbyrdes.
eleven og „rollen“.
eleven og et emnes indlæring.
elever og lærere.

Forholdet mellem eleverne indbyrdes.

Hermed hentydes f. eks. til kammeratskabet i klassen. Det styrkes yderligere
af samspillet og elevernes arbejde med at indleve sig i rollerne. Der opstår et
spontant fællesskab, hvor de hjælper hinanden med at nå det fælles mål at levende
gøre en fortælling eller en situation. Hele klassen knyttes nærmere sammen til en
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helhed. Jeg har ved skriftlige spørgsmål til eleverne fået mange enslydende svar
på, at skellet mellem pigerne og drengene var næsten udjævnet efter et sådant
samarbejde. Svarene lød: „Før vi begyndte at øve os på stykket, legede pigerne
for sig og drengene for sig, men nu bagefter leger vi med hinanden, vi er kommet
til at lære pigerne/drengene bedre at kende“. Andre svar lød: „Jeg opdagede, at
nogle spillede meget bedre, end jeg havde troet“. Eller: „Nogle, der ellers ikke
siger så meget i skolen, viste sig at være dygtige til at tale højt og tale med god
betoning“. Det viser os, at nogle tilbageholdende elever, der måske ellers var
lidt oversete af kammeraterne, ved hjælp af dramatikken har opnået en bedre og
mere anerkendt position i klassen.
Dramatiseringen har altså en social side, hvis betydning måske er større,
end vi aner. Et barn, som er meget hæmmet i dansk, regning og orienteringsfag
på grund af ordblindhed, et indadvendt barn uden tegnebegavelse, musikalske an
læg, eller evner som sportshelt, er blandt de dygtigste til dramatisering „Per er
god“. „Per er vel nok sjov“, lyder det, når han optræder; og Pers succes på dette
område har gjort ham populær. Selv blandt ug-børnene findes der stille typer, som un
der dramatisering får lejlighed til at vise andre sider af deres natur. Jeg tror, det
er af stor betydning for børnene, at de lærer sig selv og kammeraterne at kende
fra så mange sider som muligt.
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b)

Forholdet mellem eleven og „rollen“.

Af stor betydning er, at eleverne her får mulighed for at udtrykke en hold
ning til omgivelserne, der ikke flygtigt opfattet udtrykker elevens egen holdning
eller synspunkt. Ved at spille en rolle, iklæder man sig faktisk en anden persons
skikkelse og kan således bedre give udtryk for synspunkter, der ikke helt svarer
til andres forventning om en selv. Eleven kan ligefrem gemme sig bag en rolle og
udfolde sig mere frit, end han/hun ellers kan.
Dramatisering er nemlig ikke et færdigt produkt, men en proces, hvorigen
nem barnet viser sin opfattelse af en oplevelse, og hvorigennem det samtidig op
lever. Barnet dramatiserer fra det er lille, det gentager sine oplevelser i leg, og
det leger sig sikkerhed til.
Lyst til at spille komedie behøver ikke at følges med særlige store drama
tiske anlæg. Lyst til at optræde og spille komedie kan være en simpel følge af, at
barnet ikke på andre måder kan opnå tilstrækkelig anerkendelse eller opmærk
somhed. Desuden giver en optræden også tilfredsstillelse af trangen til at frem
bringe eller skabe noget.
Det er lige så naturligt for børn at agere som at tegne og modellere, men lige
så lidt som skolen, ved at give dem lejlighed til at tegne og male, ønsker at ud
vikle dem til kunstmalere, lige så lidt tjener rollelege og anden barnlig dramatik til
udklækning af skuespillere - tværtimod.
c)

Forholdet mellem eleverne og et emnes indlæring.

Når det for børnene gælder om at lære og huske noget gennemgået stof, har
man også et fortræffeligt hjælpemiddel i dramatikken. Det skal forstås sådan, at
når noget skal læres og huskes, findes der ingen bedre metode, end selv at have
oplevet det. Men det er jo helt umuligt for eleverne direkte at opleve alt det stof,
der skal læres. Her kommer dramatikken os igen til hjælp, idet det er den form
for oplevelse, der kommer den direkte, virkelige oplevelse nærmest. Selvfølgelig
kan noget fortælles så levende, at man synes, man selv har oplevet det. Men har
man således levet sig ind i stoffet og desuden fået lejlighed til selv at udtrykke den
dramatiske genoplevelse, sidder hele situationen og handlingen mejslet uudslet
teligt i ens hukommelse.
Dramatisering er også et udmærket middel til at lære eleverne at tale højt
og tydeligt og læse med rigtig betoning. Replikkerne skal jo kunne høres og opfattes
tydeligt af alle i klassen.

d)

Forholdet mellem eleverne og læreren.

Her er endnu et område, hvor dramatiseringen kan få betydning for en klasses
liv. Lige som elevernes opfattelse af og forhold til hinanden ændres under og efter
det dramatiske arbejde, ligeledes ændres elevernes opfattelse af og forhold til læ
reren. Man kommer børnene nærmere ind på livet og omvendt. Man nærmer sig
dem alene derved, at man forlader den øverste plads i klassen (katederet), går
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hen mellem børnene og overlader hele den forreste del af klasseværelset til de
optrædende. Læreren reduceres herved til en almindelig tilskuer, og derved øges
fortroligheden og samhørigheden elever og lærer imellem. Eleverne og læreren
opnår i disse stunder en slags ligestilling, og derved bliver det meget nemmere at
komme i personlig kontakt med ham.
Alle disse forhold taget i betragtning, må man sige, at det betaler sig ind
imellem at benytte den „lille dramatik“ i undervisningen, selv om man hertil må
ske bruger længere tid på det samme emne end ellers. Al undervisning hverken
kan eller skal dog foregå på denne måde, men det virker som et forfriskende pust
i det daglige arbejde, når man en gang imellem tager det op.

Anne Marie Frederiksen.

Om elevrådet
I løbet af de seneste år er der oprettet elevråd ved adskillige københavnske
skoler, og flere er på vej. Her ved Prs. Charlottesgades skole er elevrådet for så
vidt ikke af ny dato, men indtil for et års tid siden har det godt nok „gået lidt stille
med dørene“, så det er forståeligt, om nogle forældre ikke er ganske på det rene med,
hvad meningen egentlig er med det hele. „Skal børnene nu til at regere“, spurgte
en far. Alen det er nu ikke netop tanken.
Det er jo givet, at når det drejer sig om arbejdet i klassen, må læreren så at
sige „ha’ det sidste ord“, idet han jo har ansvaret for, at arbejdet udføres på rette
måde, og at det mål, som er sat for undervisningen, nås. Men det udelukker natur
ligvis ikke, at lærere og elever undervejs kan tale sig til rette om mange ting. Den
gode ånd og det gode arbejde fremmes utvivlsomt på denne måde. Tanken bag
elevrådet er da denne, at også i det, der ikke kun vedrører den enkelte lærer og
den enkelte klasse, må der være ting, som lettest klares, når lærere og elever (af
praktiske grunde elevrepræsentanter) mødes og taler om tingene. Man bør heller
ikke undervurdere betydningen af, at eleverne herigennem lærer dén „demokra
tiske teknik“, som er nødvendig i et sådant samarbejde.
Erfaringen viser, at det ikke altid er nogen helt let sag at holde interessen for
elevrådsvirksomheden levende. Grundene er mange og for så vidt indlysende.
Det skal her blot nævnes, at når eleverne har nået den modenhed, der gør dem
særligt egnede til at tage del i arbejdet, er de færdige med deres skolegang, hvil
ket i øvrigt viser betydningen af at drage dem ind i arbejdet allerede, mens de
går i de små klasser. En ting er i hvert fald givet. Skal elevrådet have nogen be
tydning, må det have beføjelser, der kan give det ansigt over for elever, lærere og
forældre. I anerkendelse heraf har lærerrådet i det forløbne år vedtaget nye regler
for elevrådet, der giver det mulighed for at drøfte og stille forslag om praktisk
taget alt, som kan have elevernes interesse i forbindelse med skolegangen. At
skolen tillægger hele sagen betydning og virkelig ønsker at komme eleverne i møde,
har det forløbne år til fulde bevist.
Johs. Jeppesen.
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Praktiske oplysninger.
NB ! Denne side bør udtages og bedes gemt til næste skoleår!

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

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.

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 1964 begynder d. 1. september
i år. Indskrivningspligtige er børn, der
ved det nye skoleårs begyndelse er fyldt
7 år. Børn, der senest 31. januar 1965
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
1962-63 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
Mogens Christiansen
Frits Jensen
Sv. Jagd Jensen
Johs. Jeppesen
Poul Munkby
N. C. Rask
Gunner Rasmussen
A. Østergård Frandsen

6. A, 1 u
8. au

5.
8.
2.
6.

Dina Simonsen, viceinsp.
Inge Christiansen
Disa Christjansen
Anne Marie Frederiksen 4. v
Lis Kragh
1. V
Inger Marstal
G. Messerschmidt
Th. Mosdal
3. u
1. u,
Hanne Nielsen
4. A
Astrid Pedersen
3. v,
E. Harpsøe Pedersen
Lis Lykke Pedersen
2. u,
Edel Rasmussen
4. x,
Anny Rosenmeier
4. u
J. Holtzmann

v, Real
av
v, 6. au
bu

Skolepsykolog: D. J. Niclasen.
Sundhedsplejerske: K. Fabricius.
Skolebetjent: Holger Nordblom.

Skolens repræsentanter i skolenævnet:

Lærerrådets formand: Overlærer fru Inger Marstal.
Lærerrådets næstformand: Overlærer H. Ellehammer Andersen.
Skolens leder: Skoleinspektør Peter Andersen.
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5. u
7. au

7. bu
II u

Arsafslutningen 1963.

Mundtlig eksamen i II u juni 1963
Lærer.

Fredag d. 14. juni (nr. 5) kl. 8
engelsk ........
Mandag d. 17. juni (nr. 10) kl. 8
biologi ..........
Onsdag d. 19. juni (nr. 16) kl. 8
naturlære ....

hr. M. Brix

Censor.

fr. E. Rasmussen

- Johs. Jeppesen

vie. fr. D. Simonsen

- N. C. Rask

hr. ovl. Ellehm. Andersen
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Besøgsdage.
TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

lu (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.
4 x (nr. 5) kl.
5 u (nr. 11) kl.
5 v (nr. 11) kl.
6 A (nr. 13) kl.
6 au (nr. 13) kl.
6 bu (nr. 17) kl.
7 au (nr. 8) kl.
(nr. 3) 7 bu (nr. 8) kl.
8 av (nr. 18) kl.

lu (nr. 12) kl.

8 - 850
9 - 95°
8 - 850
9 - 95°
10 -104s
111S—12
10 —1045
1 lls—12
8 - 85°
9 - 950
8 - 850
9 - 950
1115-12
1210—13
8 - 850
9 - 95°
10 -1045
Il15—12
9 - 950
10 -1045
Il15—12
1210-13
8 - 850
9 - 950
8 - 850
9 — 9ä0
9 - 95°
10 —1045
8 - 850
9 - 950
10 -1045
8-11

dansk ........... ....
regning ........ ...
dansk ........... ...
regning ........ ....
dansk ........... ...
regning ........ ...
regning ........ ...
dansk ........... ....
dansk ........... ....
regning ........ ....
dansk ........... ...
regning ........ ...
historie ........ ...
dansk ........... ...
historie ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
historie ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
geografi ........ ...
dansk ........... ...
engelsk ........ ...
dansk ........... ...
historie ......... ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
orientering ... ...
historie ......... ...

fr. Hanne Nielsen
ovl. fr. Mosdal
ovl. fr. Marstal
fr. Lis Kragh
fr. E. Rasmussen
fr. A. M. Frederiksen
ovl. fr. Marstal
hr. N. C. Rask
fr. Holtzmann Sørensen
hr. Østergård-Frandsen
fr. A. M. Frederiksen
hr. Fritz Jensen
hr. Østergård-Frandsen
fr. A. Rosenmeier
fr. Messerschmidt
fr. Hanne Nielsen
hr. Jeppesen
ovl. fr. Mosdal
hr. vie. Glarborg
hr. Gunner Rasmussen
fr. Hanne Nielsen
hr. Rask
hr. Gunner Rasmussen
ovl. fr. Marstal
ovl.fr. Harpsøe Pedersen
hr. Brix
fr. E. Rasmussen
fr. A. Rosenmeier
hr. Munkby
ovl. fr. Inge Christiansen
hr. Munkby
hr. M. Christiansen
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Gæstelærer.

ovl. fr. Inge Christiansen
hr. ovl. Ellehm. Andersen
fr. E. Rasmussen
fr. Holtzmann Sørensen
hr. Munkby
hr. Jeppesen
hr. Fritz Jensen
ovl. fr. Harpsøe Pedersen
ovl. fr. Mosdal
fr. A. Rosenmeier
hr. ovl. Jagd Jensen
hr. Brix
hr. Brix
hr. Brix
fr. Lis Kragh
fr. Messerschmidt
hr. Østergård-Frandsen
fr. Rosenmeier
hr. Gunner Rasmussen
hr. ovl. Jagd Jensen
hr. ovl. Ellehm. Andersen
hr. Jeppesen
fr. A. M. Frederiksen
hr. Folmer Andersen

FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer.

3 u (nr. 6) kl.
3 v (nr. 4) kl.
4 A (nr. 11) kl.
kl.
4 u (nr. 10) kl.
4 v (nr. 10) kl.
5 u (nr. 9) kl.
5 v (nr. 10) kl.
6 A (nr. 13) kl.
6 au (nr. 16) kl.
(nr. 13) 6 bu (nr. 18) kl.
7 au (nr. 3) kl.
7 bu (nr. 12) kl.
8 au (nr. 17) kl.
I u (nr. 12) kl.

11 -1150
12 -1250
12 -1250
1310—14
11 -1150
12 -12s0
1310-14
12 -1250
1310—14
11 -1150
11 -1150
11 -1150
12 -1250
1310—14
12 -1250
13'°—14
1210-13
13l°—14
12 -1250
1310—14
11 -1150
12 -1250
1310—14
8 -11

dansk ........... ...
regning ........ ...
regning ........ ..
dansk ........... ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
historie ........ ...
biologi .......... ...
biologi .......... ...
regning ........ ...
biologi .......... ...
geografi ........ ...
naturlære .... ...
regning ........ ...
regning ........ ...
engelsk ........ ...
regning ........ ...
historie ........ ...
engelsk ........ ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
orientering ... ...
tysk .............. ...

ovl. fr. Mosdal
fr. Hanne Nielsen
fr. A. Rosenmeier
ovl. fr. Harpsøe Pedersen
ovl. frk. A. Pedersen
ovl. frk. A. Pedersen
fr. Lykke Pedersen
fr. A. M. Frederiksen
fr. A. M. Frederiksen
hr. M. Christiansen
hr. Jeppesen
hr. vie. Glarborg
hr. N. C. Rask
ovl. frk. A. Pedersen
ovl. fr. Inge Christiansen
hr. Brix
hr. Østergård-Frandsen
hr. Østergård-Frandsen
hr. Mogens Christiansen
ovl. fr. Inge Christiansen
hr. Folmer Andersen
hr. ovl. Ellehm. Andersen
hr. Folmer Andersen
vie. fr. D. Simonsen

Gæstelærer.

fr. Messerschmidt
hr. Fritz Jensen
fr. Hanne Nielsen
hr. ovl. Jagd Jensen
hr. Rask
hr. Rask
hr. Gunner Rasmussen
hr. Fritz Jensen
fr. Holtzmann Sørensen
fr. Holtzmann Sørensen
fr. Lykke Pedersen
fr. E. Rasmussen
ovl. fr. Harpsøe Pedersen
hr. ovl. Ellehm. Andersen
fr. Messerschmidt
hr. ovl. Jagd Jensen
ovl. fr. Inge Christiansen
hr. Munkby
hr. Fritz Jensen
fr. Lis Kragh.

Pr. Charlottes Gades skole, maj 1963.

Peter Andersen.
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