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A RKI

NY ØSTENSGÅRD 
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1950-51
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

ft 
e

Til at overvære undervisningen torsdag d. 14. og mandag d. 18. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger

Skolens tilblivelse.
I efteråret 1948 foretog Københavns skolevæsen et større indkøb af de til de 

tyske flygtninge tidligere benyttede barakker. På grund af den på det tidspunkt 
herskende materialemangel var der ikke mulighed for at fremskaffe materialer 
til opførelse af en ny skole, idet de foreliggende bevillinger til indkøb heraf 
udelukkende måtte anvendes til de under opførelse værende skoler.

Forholdene i Vigerslevkvarteret nødvendiggjorde imidlertid fremskaffelsen af 
nye skolelokaler, idet de her boende undervisningspligtige børn ikke kunne rummes 
i de forhåndenværende skoler, Vigerslev allés skole og Lykkebo skole, hvor der 
på det tidspunkt fandtes 112 klasser med tilsammen 3,185 elever svarende til, 
hvad der normalt rummes i ca. 3 skoler.

Ved Blommehaven er der i henhold til den af borgerrepræsentationen ved
tagne byplan vedrørende grunde til offentligt formål reserveret et areal på ca. 
23.000 nr til opførelse af en skole, og da der ikke var mulighed for at skaffe nye 
materialer hertil, så man ikke anden udvej end at benytte nogle af de indkøbte 
barakker til opførelse af en midlertidig pavillonskole, den nuværende Ny Østens
gård skole, på den del af ovennævnte areal, der til sin tid tænkes anlagt som 
sportsplads.

Stadsarkitektens direktorat har udarbejdet det forslag til pavillonskolen, som 
nu er gennemført, og skolen er såvel på grund af den gennemførte isolation som 
installationer af centralvarme fuldt på højde med en stenskole. Den består af 
10 bygninger, der rummer 20 klasseværelser, 7 faglokaler, 2 gymnastiksale, kon
torer, lærerværelse og bespisningslokaler.

Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

klasser torsdag den 14. juni og mandag den 18. juni efter omstående skema. Elever
nes opgaver fra den skriftlige årsprøve er fremlagt i de klasseværelser, hvor 
undervisningen finder sted de to ovennævnte dage.

Tirsdag den 19. juni er omflytningsdag.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august, for 1 klasserne dog først 

tirsdag den 14. august.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften 

kl. 18—19. Skolens telefon er Valby 8810. Henvendelse til skolen bedes så vidt 
muligt rettet i kontortiden.

Elevantal: Skolen havde den 31. marts 838 elever, 439 drenge og 399 piger, 
fordelt i 27 klasser.

3



Indskrivning og udskrivning. Et barn er undervisningspligtigt, hvis det fylder 
7 år, før skoleåret begynder, og det kan optages i skolen, hvis det er fyldt 6 år. 
før skoleåret begynder. En elev kan udskrives af skolen til sommerferien 1951. 
hvis vedkommende på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Det samme er tilfældet, hvis 
en elev fylder 14 år inden 1. november 1951 og har gået 7 år i skole ved skole
årets afslutning 1951.

Forsømmelser og fritagelser. Dersom en elev bliver syg, meldes det — om 
muligt samme dag — til skolen. Hvis et barn møder for sent eller udebliver fra 
skolen, bedes årsagen meddelt skriftligt til klasselæreren. Undtagelsesvis kan et 
barn få fri en enkelt dag eller nogle få dage; betingelsen er dog, at fornødejn 
aftale træffes med skolen i forvejen. Fritagelse for gymnastik, gymnastikbad og 
svømning kan i reglen kun ske på grundlag af en læges udtalelse.

Cykletegn. De børn, der har længst skolevej, kan efter skriftlig anmodning 
fra hjemmet få tilladelse til at køre på cykel til skole. Der betales 75 øre i de
positum for et cykletegn, og dette fastgøres på cyklen.

Sparemærker. I løbet af skoleåret har børnene købt sparemærker å 5 øre for 
ca. 7000 kr.

Personalia.
Skolens lærerstab omfatter 12 kvindelige og 10 mandlige lærere. 1. februar 

1951 forlod lærer W. Holm skolen for at tiltræde en stilling ved observations
kolonien Terasserne, Fredensborg. 1. januar ansattes Kaj Hansen som fast vikar 
ved skolen.

Ny Østensgård skoles distrikt.
Åhaven, Bekkergårdsvænge, Blommehaven, Borghaven, Danhaven, Ellestyk- 

ket, Englodden, Folehaven, GI. Køgelandevej fra godsbanen til Damhusåen, Grønne
have allé, Harrestrup allé, Hestehaven, Humlehaven, Kirsebærhaven, Kongs- 
haven, Lindehaven, Nøddehaven, Pilestykket, Retortvej, Rosenhaven, Rønhaven, 
Stakhaven, Søndervangs allé, Urtehaven, Vigerslev allé alle ulige nr. fra 137 til 
Damhusåen, Vigerslevvej fra 189 og 236, Æblehaven, Østergårds allé; have- 
foreningerne. „Enigheden“, Vigerslev allé 139, „Friheden“, Retortvej, „GI. Eng
have“, Folehaven, „Ny Østensgård“, Blommehaven, og „Vognparken“, Blushøjvej.

Skolenævnets medlemmer.
Bestyrerinde Elfrida Ditlevsen, Folehaven 56 (formand). 
Remisearbejder Harry Verner Jønsson, Folehaven 108. 
Husmoder Anna Jørgensen, Frodes allé 4.
Bankfuldmægtig Viggo Henning, Valby Langgade 10.
Per Christensen, Gårdstedet 13.
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Ärsafslutningen 1951
(Besøgsdage)

Der er frikvarter mellem alle timerne, således at der ringes 
kl. 8—850 , 9—950, IO10—11, ll10—12.

TORSDAG DEN 14. JUNI

1 u (nr. 19) kl. 8— 9 
9—10

dansk .......
regning ....

....... Roland Kofoed

....... Poul Milberg Petersen
1 X (nr. 11) kl. 8— 9

9—10
dansk .......
regning ....

....... Astrid Beer

....... Elin Mylin Svanberg
1 y (nr. 12) kl. 8— 9 

9—10
dansk .......
regning .... Jk. B. Svane

1 z (nr. 13) kl. 8— 9
9—10

dansk .......
regning ....

....... Henning Østerberg

....... Else Galle
1 æ (nr. 14) kl. 8— 9 

9—10
dansk .......
regning ....

j Alice Quistorff

1 0 (nr. 18) kl. 8— 9 
9—10

dansk .......
regning .... jMeta Mygind Knudsen

1 å (nr. 15) kl. 8— 9 
9—10

dansk .......  
regning ....

1 Kirsten Grønning

2 a (nr. 13) kl. 10—11
11 — 12

dansk .......
regning .... Ellen Pedersen

2 b (nr. 15) kl. 10— 1 1
1 1—12

dansk .......  
regning .... 1 Birte Andersen

2 c (nr. 14) kl. 10— 1 1
11 — 12

dansk .......
regning ....

|E(in Mylin Svanberg

2 A (nr. 20) kl. 10—11
1 1 — 12

dansk .......
regning .... Slot

2 B (nr. 11) kl. 10—11
11 — 12

regning .... 
dansk .......

....... Roland Kofoed

....... Poul Prip
2 C (nr. 12) kl. 10—11

11 — 12
dansk .......
regning ....

....... Bent Nielsen

....... Helene Lipka Hansen
3 a (nr. 17) kl. 10—1 1

11 — 12
dansk .......  
regning ....

^Else Galle

3 b (nr. 18) kl. 10—11
11 — 12

dansk .......  
regning ....

^Astrid Beer

3 A (nr. 2) kl. 10—11
11—12

regning ....
dansk .......

....... Marianne Bundgård

....... Poul Milberg Petersen
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3 B

3 C

(nr.

(nr.

9)

1)

kl. 10—11 regning ........  
dansk ...........  
dansk ...........  
regning ........

... Borgwardt Christensen

... Marianne Bundgård

... Borgwardt Christensen

... Roland Kofoed
kl.

11—12
8— 9 
9—10

1 V

4 a

4 b

(nr.

(nr.

(nr.

20)

4)

3)

kl.

kl.

kl.

8— 9 
9—10
8— 9 
9—10

10—11 
8— 9 
9—10

10—11

MANDAG

dansk ...........  
regning ........  
dansk ...........  
regning ........  
historie ........  
dansk ...........  
regning ........  
naturhistorie .

DEN 18. JUNI

f Marianne Bundgård

... Ellen Pedersen 1 „ „
. (Else Galle... Alice Quistorff J

... Elin Mylin Svanberg Kirsten Grønning
. Birte Andersen 1

TZ. . (Astrid Beer... Kirsten Grønning J
... K. B. Svane Helene Lipka Hi nsen

4 A

4 B

(nr.

(nr.

7)

6)

kl.

kl.

8— 9 
9—10

10—11
8— 9 
9—10

10—11

dansk ...........  
regning ........  
geografi .......
dansk ...........  
regning ........  
historie ........

... M. Slot Alice Quistorff

Milberg Petersen Ellen Pedersen

... Poul Prip 1
„ (Elin Mylin Svant... K. B. Svane J

... M. Slot Alice Quistorff

er g

4 C (nr. 5) kl. 8— 9 
9—10

10—1 1

dansk ...........
regning ........
geografi ........

..1,, , Henning 0sterbe(Bent Nielsen
„ (Roland. Kofoed... Borgwardt Christensen J

rg

5 a (nr. 16) kl. 8— 9
9—10

10—11

dansk ...........
regning ........
historie .........

.. .1 , , ,, Kirsten Grønning(Gudrun Hansen. .J Henning Østerbe

... Astrid Beer Birte Andersen
rg

5 b (nr. 8) kl. 8— 9
9—10

10—11

dansk ...........  
regning ........  
geografi ........

..J Poul Milberg Pet(Helene Lipka Hansen. J Birte Andersen

. . Else Galle Henning Østerbe

ersen

rg
5 A (nr. 10) kl. 8— 9 

9—10
10—11

dansk ...........  
regning ........  
geografi .........

... Roland Kofoed K. B. Svane
• In ,n- M. SlOt(Poul Prip.. J Bent Nielsen

Kl. Il30: Sangprøve og årsafslutning i pigernes gymnastiksal.

Ny Østensgård skole, juni 1951.
Maria Jensen.
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