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Pr. Charlottes Gades
Skole

Meddelelser for 1966-67
samt skema over årsafslutnigen

Skolens personale
Kai Dentrup, viceinsp.
Dina Simonsen, viceinsp.
Folmer Andersen
H. Ellehammer Andersen
Kirsten Bemth
Kai Bydam
Inge Christiansen
Mogens Christiansen
Anne M. Frederiksen
Inger Frostad
Gerda Hegelund
Tor Holmgård
Jytte Holtzmann
Frits Jensen
Sv. Jagd Jensen
Lis Kragh
Grethe Messerschmidt
Astrid Pedersen
E. Harpsøe Pedersen
Lis Lykke Pedersen

7A

N. C. Rask
Edel Rasmussen
Anny Rosenmeier
Rita Schmidt
Hanne Terkelsen

7 cu

2u

6 au
1v
8 av, 6 bu
3v
5 u, 9 au

Skolepsykolog: Anders Leerskov.
Skolelæge: Dr. G. Ortmann.
Sundhedsplejerske: K. Fabricius.
Mælkeuddeler: M. Jystrup.
Skolebetjent: Børge Petersen.
Medhjælper: Chr. Pedersen.

8 au
2x
4 u, III u
3u
1u

Skolens repræsentanter i skolenævnet:
Lærerrådets formand: Kommunelærer
Folmer Andersen.
Lærerrådets næstformand: Kommune
lærer Jytte Floltzmann.
Skolens leder: Skoleinspektør Peter An
dersen.

2v

8A
5 v, 7 cv
4v

2

6 bu spiller »Æ’Bindstouw«..

Arsafslutningen 1967
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 undervis
ningen, der finder sted efter omstående skema.

2) Udstillingen af elevarbejder fra håndarbejde, formning, faglig teg
ning og sløjd i gymnastiksalen er åben tirsdag den 20. juni kl. 9-12
samt kl. 19-20 og onsdag den 21. juni kl. 11-14.
3) Afslutning for de elever, der udskrives af skolen, med uddeling af
afgangsbeviser samt flidspræmier finder sted i skolens gymnastiksal
onsdag den 21. juni kl. 19. Alle forældre og andre venner af skolen
er hjertelig 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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2 x. »Strandsvinet« skal arrangeres.

Meddelelser for skoleåret 1966-67
Skoleåret 1966-67 nærmer sig nu sin
afslutning. Det har været et skoleår,
der som så mange tidligere var præget
af det daglige, stilfærdige skolearbejde.
Men på flere felter har vi hos os taget
del i den omfattende debat, der har væ
ret i gang inden for hele det pædago
giske område.
Skoleloven fra 1958, som betød de
store fremskridt ikke mindst for 8.—10.
klasserne, er allerede nu knap ti år ef
ter i støbeskeen. Vi går uden tvivl i
hastigt tempo frem mod indretning af
den såkaldte tilvalgsskole, der vil give
forøgede muligheder netop for de ele
ver, som hører til 8.-10. klassetrinet.
Om så den eksisterende realskole med
afsluttende realeksamen, der igennem
over 60 år har betydet så meget for
den danske skole, skal indgå som et
led i tilvalgsskolen, er det vel for tid
ligt at spå om.
Folkeskolens forhold bliver også i
disse år i høj grad præget af debatten
om forhøjelsen af den undervisnings
pligtige alder. Siden skoleloven af 1814
indførte undervisningspligt for de 7—14
årige børn, er vi på dette punkt ikke

kommet videre her i vort land. Endnu
i dag kan en elev på omkring 13 J/h
år, der har gået syv år i skole, af for
ældrene blive meldt ud af skolen. Den
nye skolelov i 1958, som netop blev
den store succes med hensyn til de fri
villige 8. og 9. klasser, medførte hel
digvis, at det er meget få elever, der
nøjes med de syv års skolegang.
Når vi nu nærmer os gennemførelsen
af nye lovbestemmelser om forlænget
undervisningspligt, er det i øjeblikket
uoverskueligt, om der bliver tale om
ni eller ti års skolegang. Det bliver også
drøftet, om et af disse skoleår kan til
bringes uden for folkeskolen (efter
skole, erhvervsskole el. lign.). Men det
vil naturligvis ligge fast, at den danske
folkeskole kommer til at trække det
store læs ved gennemførelsen af refor
men.
I vor skoles historie har lovforslagene
altid været de store milepæle, men den
virkelige nyorientering er kommet dels
gennem de forskellige større forsøgspla
ner, dels fra de talrige lærerkurser med
de mange dybtgående debatter og ikke
mindst ved det daglige fornyelsesarbej
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Før jul omfattede møderækken otte
aftener, og det gik så godt, at man
ville fortsætte efter jul. Denne del af
arrangementet blev til syv aftener, og
den 16. marts sluttede man af med en
vellyket hyggeaften.
Fire af den så fyldige række af studiekredsaftener var arrangeret som fæl
lesmøder:

de ude i skolestuerne. Som et lokalt
led i denne sammenhæng afholdt vi
på vor skole et lærermøde den 5. ok
tober 1966, hvori skolenævnets med
lemmer deltog. Viceskoledirektør Thor
kil Holm talte om »Skolens fremtid«,
og vi fik i denne forbindelse en omfat
tende diskussion om både vor skoles
fremtid og hele den aktuelle skole
debat.

17. november: Adfærdsvanskelige børn
(ved skoleinspektør, cand. psych.
Skjold Larsen).
15. december: Forældreskolen »Den
lille skole« (ved skoleleder Rasmus
Hansen).

19. januar: Nye perspektiver i form
ningsundervisningen (ved tegnein
spektør Markan Christensen).
1. marts: Nye skoletanker (ved skole
inspektør Karl Brøcher).

1 ii i gang med at modellere.

I disse møder var deltagerkredsen
udvidet med en del af skolens lærere,
og lysten til at stille spørgsmål og de
battere blev ikke mindre af den grund.
Vi håber meget, at dette interessante
studiekredsarbejde, som blev ledet af
kommunelærer Folmer Andersen, kan
fortsætte i det kommende skoleår, og
vi anbefaler varmt, at forældrene tager
imod de nye indbydelser, når de frem
kommer. Vi kan oplyse, at det påtæn
kes at drage vor forældreforening »Sko
lens Venner« med ind i det fremtidige
arrangement.
Et led i bestræbelserne for at forny
skolearbejdet var endvidere den fea
ture-uge, som vi arrangerede i for
ældreugen (31. oktober - 5. november
1966). Alle skolens klasser mødte efter
et særligt skema, og elever og lærere
koncentrerede sig udelukkende om det
specielle emne inden for hovedemnet

I slutningen af september udsendte
vi indbydelse til vor forældrekreds om
deltagelse i et pædagogisk studiekreds
arbejde. Vi havde den glæde, at føl
gende kredse gik i gang lige før efter
årsferien :
Kreds I: 1.-3. klasses problemer (le
der: kom.lærer fru Rita Schmidt).
Kreds II: 4.-5. klasses problemer (le
der: kom.lærer fru L. Lykke Peder
sen).
Kreds III: 6.-10. klasses problemer (le
der: kom.lærer hr. Folmer Andersen).
Disse samtalekredses drøftelser af så
vel almene som specielle pædagogiske
problemer har fået et overmåde godt
forløb. Samarbejdet mellem hjem og
skole har ikke mindst været meget po
sitivt på grund af, at disse kredse har
haft lærere fra vor skole som ledere.
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»Danmark«, man i forvejen i den en
kelte klasse havde valgt at kaste sig
over.
Det var en mægtig oplevelse at se
den lyst og interesse, som samtlige ele
ver fra de små i 1. klasserne til de æld
ste i III real under vejledning af deres
lærere viste for dette forsøg. Der blev
vel nok læst, skrevet, tegnet, modelle
ret o. s. v. i denne feature-uge. Resul
taterne blev strålende, så derfor var
det heller ikke mærkeligt, at forældre
ne strømmede til, da der ved ugens af
slutning blev inviteret til udstilling i
gymnastiksalen samt i 4-5 af klasse
værelserne.

Kl. 10,30-11,45: Drøftelse af ordens
reglementet i tolv gruppemøder (læ
rerne som gruppeledere).
Kl. 12-14: Debat i samlet møde med
evt. afstemning om ændringsforslag.
Alle elever fra 5. klasse og opefter
deltog. På grund af pladsforholdene
måtte børnene i 1.-4. klasse nøjes med,
at de fra hver af disse klasser havde
valgt to repræsentanter, som deltog i
hele arrangementet.
Eleverne gik meget ivrigt — også me
get sagligt - op i diskussionerne både i
de enkelte gruppemøder og i det store
møde i gymnastiksalen. Det var virke
ligt imponerende at høre deres indlæg,
og der kom flere synspunkter frem, som
vi voksne måtte betragte som et ud
mærket supplement til den debat, der
ikke så sjældent fremkommer ved de
halvårlige lærerrådsmøder.
Der var mange ændringsforslag fra
grupperne, og diskussionen om dem
blev særdeles livlig. Da tiden jo måtte
være begrænset, enedes man om at lade
formændene for lærerråd og elevråd
sammen med inspektøren redigere de
forskellige forslag til et samlet hele.
Dette fælles ændringsforslag skulle der
efter i de kommende dage til skriftlig
afstemning i klasserne. Derved kom for
slag til ændring af seks af ordensregle
mentets punkter til afgørelse ved af
stemning. Disse ændringer blev med en
enkelt undtagelse vedtaget ved denne
fremgangsmåde, og ved et efterfølgende
lærerrådsmøde blev det nye ordens
reglement herefter godkendt.

Hr. Jagd Jensen og 8 av tegner landkort
i skolegården.

Som et andet forsøg på at aktivisere
eleverne på en ny måde tog vi skolens
ordensreglement under debat ved nogle
møder for eleverne den 7. marts 1967.
Dagens program var:
Kl. 10,15—10,30: Kort gennemgang af
ordensreglerne (ved inspektøren).

Klasser og elever: Skolen har i dette
skoleår haft femten hovedskoleklasser,
tre læseklasser, én 8., én 9. og én real
klasse. Ved skoleårets begyndelse havde
vi 446 elever.

6

og hendes glæde ved at komme ud til
kollegerne på den skole, der altid stod
som udgangspunkt for det omfattende
arbejde, hun havde påtaget sig.
Da kommunelærer frk. Jytte Holtz
mann har erklæret sig villig til midler
tidig at overtage ledelsen af KKL’s
kolonier, er der pr. 1. april 1967 truf
fet den ordning, at fru Helle Nybo har
overtaget størsteparten af frk. Holtz
manns skema. Fru Nybo har siden 15.
januar 1967 udført praktikantarbejde
hos os. Endvidere har hr. Jørgen Mad
sen, hr. R. Levinson samt frk. Inger
Jensen i løbet af skoleåret haft prak
tikanttjeneste på vor skole.

Personalet: Pr. 1. august 1966 blev
vor tidligere faste vikar fru K. Bernth
fast ansat ved vor skole.
Frk. Vibeke Arendrup søgte om or
lov fra samme tidspunkt, idet hun øn
skede at fortsætte sin uddannelse ved
universitetet. Denne orlov er foreløbig
blevet godkendt for to år.
Pr. 1. november 1966 afgav hr. Mo
gens Brix efter eget ønske sine timer
på grund af alder. Igennem godt tret
ten år har hr. M. Brix været en ivrig
og interesseret lærer ved vor skole, og
ikke mindst har han haft betydning
for vore ældste elever som engelsklærer.
De derved ledigtblevne timer blev
overtaget af hr. K. Bydam.
Pr. 1. april 1967 fik overlærer fru Disa
Christjansen efter ansøgning bevilget
sin afsked på grund af alder. Fru Disa
Christjansen har været knyttet til vor
skole helt siden 1932 og har både som
lærer og som lærerrådsformand gennem
årene gjort en stor indsats. Allerede for
over en snes år siden blev fru Chri
stjansen levende optaget af organisa
tionslivet. Som formand for KKL og
det københavnske fælleslærerråd samt
derefter gennem en årrække som forret
ningsfører for lærerindernes ferie- og
svagbørnskolonier har fru Disa Chri
stjansen gjort en ikke helt almindelig,
men meget påskønnet indsats for Kø
benhavns skolevæsen og for vore mange
skolers elever.
Som følge af dette særlige arbejde
blev det i de sidste år kun et mindre
antal ugentlige timer, fru Christjansen
havde ved vor skole. Men på den ugent
lige skoledag hos os mødte Disa (det er
selvfølgelig vort kælenavn til hende)
altid med en levende interesse for at
undervise sine to klasser. Karakteri
stisk var hendes charmerende væsen

Der males i 2 v.

Eksamen og prøver: Ved årsprøven
i april-juni 1966 bestod 15 elever i
9. klasse den statskontrollerede prøve.
I januar-februar 1967 afholdtes de
vejledende prøver i 5. klasserne. Ved
forældremødet for disse klasser i okto
ber 1966 havde der - i lighed med
i fjor, men i modsætning til de to fore
gående år - ikke blandt forældrene
vist sig interesse for at lade børnene
fortsætte i udelte 6. klasser. Derfor bli
ver eleverne i vore to 5. klasser efter
skoleårets slutning fordelt til fortsat
skolegang i henholdsvis 6 a og 6 b klas
ser.
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Gruppefag og supplerende fag: I 8 au
og 8 av har vi kunnet danne gruppe I
(engelsk, maskinskrivning og regnskabs
føring), gruppe II (naturlære, produk
tionslære og geometrisk tegning) samt
gruppe III (husgerning, håndarbejde
og familiekundskab).
I 9. klasse har vi haft grupperne I
og II.
Ved elevernes valg af supplerende
fag i 8. og 9. klasse har der været
mulighed for at oprette hold i engelsk,
maskinskrivning, husgerning, hånd
arbejde, træsløjd og motorlære.

Skolepatruljen sikrer børnenes færd
sel i fodgængerovergangen foran sko
lens port. Patruljen ledes af fr. E.
Harpsøe Pedersen. Hjemmene bedes
indskærpe børnene, at de* retter sig ef
ter de store elevers anvisninger.
Skolehave: En del af vore piger og
drenge i 4. og 5. klasse har i somme
ren 1966 haft skolehave på Bispebjerg.
De havde megen glæde af timerne i
den friske luft og i de skønne omgi
velser. Ikke mindst betød udbyttet af
blomster, kartofler, græskar og andre
køkkenurter meget. Der var derfor sær
lig kolorit over børnenes hjemkomst i
høsttiden august-september.

Biblioteksbesøg: Vore to 5. klasser
har i november 1966 aflagt besøg på
børnebiblioteket i Guldbergsgade. I be
gyndelsen af december fik eleverne i
vore tre 7. klasser på lignende måde
instruktion i at benytte voksenbiblio
teket.

Indsamlinger
Sukkersygedagen (hr. N. C. Rask):
1112,85 kr.

Gabriel Jensens Ferieudflugter (hr.
M. Christiansen): 1000,00 kr.

Sommerferien: Arbejdet med udsen
delsen af børn til feriepladser, ferie
kolonier og Gabriel Jensens ferieud
flugter varetages af viceinspektør Kai
Dentrup, fr. E. Harpsøe Pedersen og
fr. J. Holtzmann samt hr. M. Chri
stiansen og hr. N. C. Rask.

Frelsens Hærs Småbørnsdag (hr. H.
Ellehammer): 928,50 kr.
Julestjernen
1197,93 kr.

(hr.

Julehjertet (fru
kr. 1570,22 kr.

Barnets dag
545,02 kr.

Hjælpeforanstaltninger: Fra forenin
gen »Fattige Børns Fodbeklædning«
har vi modtaget anvisninger på fod
tøj. Gennem »Børnenes Kontor« blev
nogle af vore elever klædt på til ferie
rejsen sidste sommer, og der blev ydet
julehjælp til enkelte hjem. Dette ar
bejde tager viceinspektrice fru D. Si
monsen sig af.

Kai

D.

(hr. N.

Dentrup):
Simonsen):

C. Rask):

Desuden deltog fjorten af vore elever
i den store Flygtninge-66 indsamling
den 24. oktober 1966.

Skolescenen: Dansk Skolescene (re
præsentant: hr. Sv. Jagd Jensen). Der
er i dette skoleår til elever i 1.-4. klasse
(børneteatret) solgte 150 billetter. Til
øvrige medlemmer af Skolescenen er
der leveret 30 billetter og til medlem
mer af Skolescene-Bio 80 billetter.

Sparemærkesalget: Viceinspektøren
leder salget af sparemærker, og der er
i år solgt mærker for 6500 kr.
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Lejrskole og skolerejser: I tiden 9.—
14. maj 1966 var 7 cu under ledelse
af frk. Jytte Holtzmann og hr. T.
Holmgård på skolerejse til Harzen.

7cv drog 13.-15. juni til Møen under
ledelse af fru A. M. Frederiksen og hr.
Frits Jensen.
16.-19. juni 1966 tog hr. N. C. Rask
med sin 9. klasse på skolerejse til Born
holm.
15.—18. september var 7 cu på skole
rejse til Høve under ledelse af hr. Fol
mer Andersen og fru L. Lykke Peder
sen.
12.-19. februar 1967 var viceinspektør K. Dentrup i Norge med nogle af
eleverne i 8 av.
I eftersommeren 1966 havde vi føl
gende klasser på lejrskole:
12.—21. august 9 au (ledere: hr. Fol
mer Andersen og fru Lykke Pedersen)
til Nexø, Bornholm.

7 cv på Møns Klint (juni 1966).

29. august-8. september 7 A (ledere:
hr. K. Dentrup og hr. Frits Jensen) til
Klegod pr. Søndervig, Vestjylland.

Forældremøde: Den 1. marts afholdt
skolen i samarbejde med vort skole
nævn og vore studiekredse et samlet
forældremøde i gymnastiksalen, hvor
skoleinspektør Karl Brøcher, Korsvejens
skole, Tårnby, indledte en diskussion
om »Nye skoletanker«.

29. august—5. september 8 au (ledere:
fru A. M. Frederiksen og hr. M. Chri
stiansen) til Høve ved Sejrøbugten.
Endvidere har fru L. Lykke Peder
sen planlagt lejrskoleophold på Born-

Da inspektør Karl Brøcher har væ
ret formand for det udvalg inden for
DLF’s hovedstyrelse, der i efteråret
1966 udsendte piecen »Folkeskolen, et
oplæg til debat«, var det ikke over
raskende, at vi fik et meget alsidigt
og inciterende indlæg, der også efter
fulgtes af en interessant diskussion. Ved
det påfølgende fælles kaffebord under
holdt violinisten Henry Jensen fra
Statsradiofonien, så den velbesøgte af
ten fik et både lødigt og hyggeligt for
løb.

Vinterkvarter for 8 av i Norge (februar 1967).
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holm med 8 A i slutningen af april
1967, og fru E. Harpsøe har arran
geret lejrskole for 7 cv i maj måned
også til Bornholm.

vore tidligere elever (»2. søndag i fe
bruar«) den 12. februar med ca. 125
deltagere. Fastelavnsfesten for vore ele
ver i 1.-5. klasse hører også med til
foreningens godt traditioner, og i denne
deltog søndag den 5. februar ca. 240
elever.
Vor skole er derfor »Pr. Charlottes
Gades Skoles Venner« megen tak skyl
dig for bestyrelsens og de øvrige med
lemmers venlighed og hjælpsomhed
mod os. Vi anbefaler meget forældre
og gamle elever at melde sig ind. Det
årlige kontingent er to kroner, og ind
meldelse modtages på skolens kontor
eller hos H. Ellehammer Andersen, der
er lærerrådets repræsentant i forenin
gens bestyrelse.

»Pr. Charlottes Gades Skoles Venner«
er foreningen af forældre til nuværende
og tidligere elever og andre, der nærer
interesse for vor skole.

Foreningen har virket i godt tretten
år og har i øjeblikket ca. 225 medlem
mer.
Foreningen afholdt den 8. november
1966 andespil med fuldt hus i gymna
stiksalen. Endvidere skal det nævnes,
at »Skolens Venner« arrangerede den
traditionelle årlige sammenkomst for

7 A laver landkort (Feature-ugen).
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Skolens kalender 1966-67
7. oktober. Kaptajn K. S. Schoubye
holder foredrag: »Hvorledes former til
værelsen sig på søen?« for 8.au og 8.av.
24. oktober. FN-dagen fejres med
filmsforestilling i gymnastiksalen for 6.
klasse og opefter.
31. oktober. Feature-ugen begynder.
7. november. 5.u og 5.v på biblioteks
besøg.
8. december. 7. klasserne på biblio
teksbesøg.
21. december. Ca. 50 af vore ældste
elever besøger Nørre Hospital og med
bringer pyntede juletræer til patien
terne.
22. december. Skolens juleafslutning.
9. januar. Den årlige færdselsuge v.
overbetjent Bay indledes.
16. januar. 9.au begynder en uges
erhvervspraktik.
12. februar. Viceinsp. K. Dentrup
tager på vinterrejse til Norge med elever
fra 8.av.
16. februar. Lærerinde Else R. Dahl
fra Trondheim besøger os og holder
foredrag for 8.av og 8.A.
7. marts. Diskussionsmøde om sko
lens ordensreglement.
8. marts. Lærer Sten Jansson fra
Stockholm besøger vor skole og holder
foredrag for 9.au og III u.
18. marts. 7.A holder under ledelse
af hr. K. Bydam skolebal for 6.-8.
klasse.
3. april. 8.A og 8.av starter en uges
erhvervspraktik.
14. april. Elevrådet holder skolebal.

Julebesøg hos de gamle på Nørre hospital.

12. august. Skoleåret begynder. 9.au
rejser på lejrskole.
22. august. De nye 1. klasser møder.
29. august. Arkitekt H. Theisen for
tæller III u og 9.au om oplevelser un
der Danmarks besættelse. - 7.A og 8.au
rejser på lejrskole.
13. september. Skolens elever deltager
i Idrætsdagen på Østerbro Stadion.
15. september. 7.cu rejser til Høve,
Sejrøbugten.
16. september. Besøg af lærerinderne
Helen Jollonger og Kath. Mathis fra
Zürich.
22. september. Skolens udflugt til
Zoologisk Have.
28. september. Pigerne i III u og 9.au
deltager i Idrætsdagens finale.
5. oktober. III u påbegynder en uges
erhvervspraktik.

26. april. III u og 9.au begynder den
skriftlige eksamen.
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Skolenævnet og dets virksomhed
Skolenævnet vil atter i år her sige
tak for det skoleår, som nu snart er
gået.
Samarbejdet med skolens ledelse og
lærerpersonale har som tidligere år væ
ret det bedste, og ikke mindst er vi
glade for forældrenes interesse for de
studiekredse, vi har haft i gang. Her
har vi fundet de gode ledere blandt
skolens lærere, og vi er fru L. Lykke
Pedersen, fru R. Schmidt og hr. Fol
mer Andersen megen tak skyldig fra
skolenævnets side.
Det store samlede møde i gymnastik
salen den 1. marts blev virkelig et rig
tigt forældremøde. Vi fik et udmærket
indlæg af skoleinspektør Karl Brøcher

om »Nye skoletanker« efterfulgt af en
levende diskussion. Kaffebordet og un
derholdningen var også med til at skabe
den hyggelige stemning, som prægede
aftenen.
Tak for et godt skoleår.
Leo Aagaard.
Skolenævnets medlemmer er efter ny
valget i maj 1966:
Leo Aagaard, Nørre Allé 254, N.
Tove Schou, Fledeparken 1453, Balle
rup.
Børge Christiansen, Nørrebrogade 1222,
N.
Jens Kr. Olsen, Nørrebrogade 1042, N.
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På skolerejse (7 cv juni 1966).

Elevrådsmedlemmer for skoleåret 1966-67
6 au
6 bu
7 cu
7 cv
7A
8 au
8 au
8 av
8 av
8A
8A
9 au
9 au
III u
III u

Yvonne Niebuhr
Frank Jackson
Ole Bek Jacobsen
Pia Christensen
Gert Lassen
Gert Fallesen
Steffen G. Sørensen, næstfor
mand
Søren Jacobsen
Marianne Becher, sekretær
Peter Spuur Flansen
Søren Z. Theisen
Anette Kjær
Kjeld Eriksen, kasserer
Ken Wulf Nielsen, formand
(indtil 6/3 1967)
Susanne Schou, formand
(siden 6/3 1967)

Lærerrådets repræsentant i elevrådet:

Kommunelærer Mogens Christiansen.
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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. 17,30-18,30. Skolens telefon er
NOra 2306.

Skolelægen fru Gudr.
træffes mandag kl. 9,30.

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

Ortmann

Konfirmationsforberedelse bør af
hensyn til undervisningen falde i 7.
klasse. Undervisningen i disse klasser
lægges til rette, så eleverne kan gå til
præst, uden at skolearbejdet forsøm
mes. Finder konfirmationsforberedelsen
sted på andre klassetrin, må den ligge
uden for skoletiden.

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

Skoletandpleje: Vore elever i 1.—7.
klasse behandles på skoletandklinikken
på Stevnsgades skole. Eleverne i 8.
klasse og højere klassetrin henvises til
privat tandlæge. Disse elever henven
der sig på skolens kontor med den
betalte tandlægeregning. Efter særlige
regler får forældrene en del (fra 50
til 100 pct.) af regningens pålydende
godtgjort. Hvis eleven selv kommer
med regningen, skal han have foræl
drenes fuldmagt til at måtte modtage
beløbet.

Indskrivning af børn til de nye 1.
klasser 1968 begynder den 1. septem
ber i år. Indskrivningspligtige er børn,
der ved det nye skoleårs begyndelse er
fyldt 7 år. Børn, der senest 31. januar
1969 fylder 7 år, kan indskrives. Bar
nets dåbsattest (evt. vaccinationsat
test) medbringes ved indskrivningen.
Børn, som fylder 7 år i halvåret 1.
febr.—31. juli 1969, kan kun indskri
ves til optagelse pr. 1. august 1968,
hvis de ved en af skolen afholdt mo
denhedsprøve viser sig i stand til at
kunne klare skolearbejdet.

Forsømmelser på grund af sygdom
skal altid meddeles skolen så hurtigt
som muligt, enten ved en seddel til
klasselæreren eller ved en opringning
til skolens kontor. Dersom skolen øn
sker en lægeattest, får hjemmet til
sendt en trykt blanket til brug for
lægen.

Skolens distrikt omfatter i skoleåret
1966-67 følgende gader: Allersgade,
Dagmarsgade 1-39 og 2—38, Fyensga
de, Gormsgade, Jagtvej 77—117 og 5264, Nørrebrogade 98-186, Pr. Char
lottes Gade fra nr. 14 og 19, Sjæl
landsgade 1—7, Sjællandsgades Side
allé, Thorsgade 1-51 og 2-48, Thyrasgade, Uffesgade.

Glemte ting. Det er desværre stadig
utroligt meget tøj og andre ting, bør
nene glemmer på skolen ,trods mange
påmindelser. Forældrene bedes mærke
barnets tøj, tasker m. m. med navn.
Skolen erstatter ikke værdigenstande
som ure, smykker m. v.
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Arsafslutningen 1966

Mundtlig eksamen i 8 au
Lærer

onsdag 14/6
fredag 16/6

kl. 8
kl. 8

nr. 17 regning
nr. 19 orientering

ovl. hr. ]agd Jensen
hr. Mogens Christiansen

Censor

ovl. fru I. Christiansen
fru A. M. Frederiksen

Besøgsdage
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

1 u (nr. 2) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
1 v (nr. 4) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
2u (nr. 3) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
2 v (nr. 8) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
2x (nr. 6) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
4 u (nr. 9) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
4 v (nr. 11) kl. 8,00- 8,50
kl. 9,00- 9,50
5u (nr. 17) kl. 8,00- 8,50
(nr. 10) kl. 9,00- 9,50
5 v (nr. 10) kl. 8,00- 8,50
(nr. 17) kl. 9,00- 9,50
6 au (nr. 17) kl.10,00-10,45
kl.l 1,15-12,00
6 bu (nr. 16) kl. 10,00-10,45
kl.l 1,15-12,00
7 A (nr. 11) kl.10,00-10,45
kl.11,15-12,00
7 cu (nr. 14) kl. 8,00- 8,50
(nr. 20) kl. 9,00- 9,50

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
geografi
dansk
regning
dansk
biologi
biologi
dansk
dansk
engelsk
dansk
engelsk
dansk
geografi
dansk
naturlære

frk. J. Holtzmann
fr. A. M. Frederiksen
ovl. frk. E. Rasmussen
fr. K. Bernth
fr. K. Bernth
ovl. fr. H. Terkelsen
ovl. fr. Lis Kragh
fr. G. Hegelund
frk. I. Frostad
hr. Frits Jensen
fr. G. Hegelund
hr. M. Christiansen
fr. L. Lykke Pedersen
fr. R. Schmidt
ovl. fr. H. Terkelsen
vic. fr. D. Simonsen
hr. T. Holmgård
ovl. fr. Harpsøe Pedersen
hr. N. C. Rask
hr. Kai Bydam
fr. A. Rosenmeier
ovl. frk. E. Rasmussen
vic. hr. K. Dentrup
vic. hr. K. Dentrup
hr. Folmer Andersen
ovl. hr. Ellehammer
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Gæstelærer

hr. Frits Jensen
fr. L. Lykke Pedersen
hr. M. Christiansen
frk. I. Frostad
fr. A. M. Frederiksen
ovl. fr. Lis Kragh
fr. R. Schmidt
hr. Folmer Andersen
hr. Frits Jensen
hr. Frits Jensen
fr. G. Hegelund
fr. G. Hegelund
hr. Kai Bydam
ovl. hr. Ellehammer
ovl. fr. I. Christiansen
hr. T. Holm gård

Lærer

7 cv (nr. 19) kl. 10,00-10,45
(nr. 20) kl.11,15-12,00
8 A (nr. 12) kl. 9,00- 9,50
kl. 10,00-10,45
kl. 11,15-12,00
8 av (nr. 5) kl. 9,00- 9,50
kl. 10,00-10,45

dansk
naturlære
engelsk
dansk
regning
dansk
regning

ovl. fr. Harpsøe Pedersen
hr. N. C. Rask
ovl. frk. A. Pedersen
ovl. frk. A. Pedersen
ovl. frk. A. Pedersen
fr. A. Rosenmeier
ovl. fr. I. Christiansen

Gæstelærer

hr. M. Christiansen
ovl. hr. Jagd Jensen
ovl. fr. I. Christiansen
ovl. frk. E. Rasmussen
fr. K. Bernth
frk. Holtzmann
ovl. fr. H. Terkelsen

ONSDAG DEN 21. JUNI
3u (nr. 10) kl. 11,00-11,50
kl. 12,00-12,50
3v (nr. 8) kl. 12,00-12,50
kl.13,10-14,00
5u (nr. 16) kl. 12,00-12,50
5v (nr. 9) kl. 12,00-12,50
6 au (nr. 19) kl.13,10-14,00
6 bu (nr. 14) kl.13,10-14,00
7 A (nr. 11) kl. 11,00-11,50
kl. 12,00-12,50
7 cu (nr. 14) kl. 12,00-12,50
(nr. 10) kl.13,10-14,00
7 cv (nr. 19) kl. 12,00-12,50
(nr. 17) kl.13,10-14,00
8 A (nr. 12) kl. 11,00-11,50
8 av (nr. 5) kl. 11,00-11,50
kl.12,00-12,50

dansk
regning
dansk
regning
regning
regning
regning
regning
regning
historie
regning
biologi
regning
geografi
orientering
orientering
engelsk

hr. T. Holmgård
frk. Holtzmann
fr. R. Schmidt
ovl. hr. Ellehammer
ovl. fr. I. Christiansen
frk. I. Frostad
ovl. fr. Lis Kragh
ovl. hr. Jagd Jensen
vie. hr. K. Dentrup
hr. Kai Bydam
ovl. hr. Jagd Jensen
fr. A. M. Frederiksen
fr. A. Rosenmeier
fr. A. Rosenmeier
fr. L. Lykke Pedersen
fr. A. Rosenmeier
fr. G. Hegelund

hr. N. C. Rask
ovl. fr. Lis Kragh
hr. T. Holmgård
hr. Folmer Andersen
ovl. fr. G. Messerschmidt
ovl. fr. G. Messerschmidt
hr. T. Holmgård
fr. R. Schmidt
hr. Folmer Andersen
ovl. fr. G. Messerschmidt
frk. Holtzmann
fr. R. Schmidt
hr. Frits Jensen

Pr. Charlottes Gades Skole, maj 1967.

Peter Andersen.
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