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. ARKIV 51

O

NY ØSTENSGARD
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1951-52
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 17. og onsdag d. 18. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger

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

klasser tirsdag den 17. juni og onsdag den 18. juni efter omstående skema. Fra 4. 
klasse og opefter overværer en kollega undervisningen som gæst.

Elevernes opgaver fra den skriftlige årsprøve er fremlagt i de klasseværelser, 
hvor undervisningen finder sted i de ovennævnte dage.

Elevernes håndarbejder, tegninger, sløjd- og fysikarbejder er fremlagt i de på
gældende faglokaler, hvor der også vil være adgang til at se de forskellige arbejder 
tirsdag den 17. juni kl. 19—20.30.

Torsdag den 19. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 20. juni og slutter den 11. august.
Det nye skoleår begynder tirsdag den 12. august, for de nyindskrevne børn til 

1. klasserne dog først den 13. august.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 31. marts: 464 piger, 516 drenge, ialt 980 børn. Eleverne 

er undervist i 33 klasser fordelt således — Grundskolen: 15 fællesklasser, 7 pige- 
og 8 drengeklasser, den eksamensfri mellemskole: 1 pige- og 1 drengeklasse samt 
eksamensmellemskolen: 1 fællesklasse.

Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivninger i 
årets løb kan det blive nødvendigt for den enkelte skole af pladshensyn at henvise 
til naboskolen. Men henvendelse om indskrivning rettes i alle tilfælde til distrikts
skolen.

Personalia.
Skolens lærerstab består af 12 kvindelige og 14 mandlige lærere. 1. januar 

flyttede frk. Christine Olufsen til Holsteinsgades skole og 1. februar fru Elin Svan
berg til Christianshavns skole. — 1. januar blev hr. Bent Rasmussen ansat som fast 
vikar ved skolen.

Skolelægen: fru Edel Lohse træffes tirsdag formiddag.
Skolesundhedsplejersken: frk. Helga Hammer Thomsen træffes daglig und

tagen torsdag.
Skoletandklinikken, der ledes af tandlæge frk. Inge Thygesen og klinikdame 

fru Erna Jensen, er åben daglig kl. 9—15.
Frokostkøkkenet forestås af økonoma fru Esther Andersen.
Skolebetjent Oscar Andersen bor Blommehaven 10.
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I årets løb.
En del af skolens elever deltog i Valby skolernes feriesvømning på badean

stalten „Sønderstrand“.
Ved de københavnske skolers idrætsdag i september var skolen repræsenteret 

ved et pigehold.
I vinterens løb har der uden for skoletiden været „frivillig gymnastik“, et pige- 

og et drengehold. 1 sommerhalvåret øvedes „fri idræt“ med et hold drenge og bold
spil med et pigehold.

I november måned deltog skolen i forældreugen. 5. og 6. november var for
ældrene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser. Ca. 220 
hjem var repræsenteret. Den 7. november afholdtes aftenmøde, som havde samlet 
ca. 260 forældre. Skolens leder redegjorde for forskellige forhold vedrørende skolen 
og dens undervisning. Forretningsfører, overlærer E. Eklund fortalte om „K.K.“s 
svagbørns- og feriekolonier og foreviste filmen: „Drenge til skovs“, derefter var 
der lejlighed for forældrene til at tale med lærerne i klasseværelserne.

1 januar måned havde skolen besøg af „Norden“s rejselektorer. Den 16? fortalte 
fru fil. mag. Märta Hellner for de større børn: „Runt Siljan“ og den 22. lærer Rolf 
S. Ridar om: „Norge — skisportens hjemland“, begge foredrag var med filmsled
sagelse.

22 . januar havde skolenævnet arrangeret et forældremøde. Fru Grethe Holmen 
indledte en forhandling: „Familien og samfundet“. — Derefter forevistes filmene 
„En bedre fremtid — amerikanske skoleforhold“ og „Your child is a genious“. De 
mange fremmødte forældre fulgte såvel foredrag som films med levende interesse.

Et stort antal elever har deltaget i „Dansk skolescene“s teaterforestillinger og 
fulgt filmsrækken i „Skolescenens bio“.

1 årets løb har de større klasser aflagt besøg på forskellige museer og samlinger.
Politiets færdselsundervisning har omfattet alle klasser.
En del gaver til skolens samlinger er i det forløbne år modtaget fra forskellige 

elever. Vi beder hermed forældrene modtage vor bedste tak for de værdifulde bidrag 
til undervisningen.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13, samt onsdag aften kl. 

18—19. Telefon Valby 8810, henvendelse bedes så vidt muligt rettet i kontortiden. 
Lærerpersonalets telefon er Valby 35101.

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til næste års 1. klasser begynder 
1. september. Dåbsattest eller navneseddel medbringes og attest for koppevaccination 
eller for udsættelse af denne. — Et barn er undervisningspligtigt, hvis det fylder 
7 år, før skoleåret begynder, og det kan optages i skolen, hvis det er fyldt 6 år.

En elev kan udskrives til sommerferien, hvis vedkommende på dette tidspunkt 
er fyldt 14 år. Det samme er tilfældet, hvis en elev fylder 14 år senest 31. oktober 
og har gået 7 år i skole.

Konfirmationsforberedelse. For at det kan gå mindst muligt ud over barnets 
skoleundervisning, når konfirmationsalderen indtræder, er det meget vigtigt, at 
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denne finder sted, når eleverne går i 2 fm og 3 em, i hvilke klasser skemaet lægges 
med særlig hensyn til konfirmationsforberedelsen. På konfirmationsforberedelses!- 
dagene — mandag og torsdag — slutter undervisningen kl. 13. — Konfirmandef 
fra andre klasser henvises til forberedelse uden for undervisningstiden. |

Børns arbejde. Skolebørn må først anvendes til budtjeneste, når de er fyldt 13 
år. De må ikke beskæftiges om morgenen og på folkekirkens helligdage, og elleri 
kun i tiden kl. 16—18, eller de to sidste timer inden butikkernes lukketid. Arbejds
giverne skal til skolen anmelde, at barnet er beskæftiget ved budtjeneste. (Uddrag 
ifølge vedtægt).

Meddelelsesbogen (karakterbogen) tilhører skolen og udleveres ikke ved bar^ 
nets udskrivning. Bogen hjemsendes regelmæssig hver måned i grundskolen og fmj 
klasserne til orientering for hjemmet om elevernes forhold og standpunkt. Foræl
drenes underskrift udbedes venligst omgående hver gang. I

Standpunktsbogen anvendes i de eksamensfri mellemskoleklasser og indeholde^ 
for hvert år tre prøver i skriftlig dansk og regning. Elever, der lovligt udskrives af> 
skolen, får standpunktsbogen fra sidste år med skolens vidnesbyrd udleveret. j 

Forsømmelser og fritagelser. Meddelelse om en elevs fraværelse på grund af 
sygdom sendes til klasselæreren så vidt muligt allerede den første sygedag. Fra-| 
værelse af anden grund end sygdom må kun finde sted, efter at der forud er indhentet 
tilladelse hos elevens klasselærer eller skolens inspektør.

Ønskes et barn af helbredshensyn for kortere tid fritaget for ophold på lege
pladsen i frikvartererne, må der medbringes skriftlig anmodning derom fra en af 
forældrene. Fritagelse for gymnastik og gymnastikbad kan i reglen kun ske på grund
lag af en lægeudtalelse.

Ved forsømmelser uden gyldig grund kan skolenævnet ikende bøder i henhold 
til lovgivningens bestemmelser.

Vejen til og fra skole. Hjemmene kan medvirke til, at børnene på vejen til og 
fra skole færdes roligt og sømmeligt, og at færdselsreglerne respekteres, herunder 
at børnene, når de skal over stærkt befærdede gader, benytter fodgængerovergange, 
hvor sådanne findes.

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 depositum 
for et cykletegn, og dette fastgøres på cyklen. Cyklerne skal altid være låsede, og 
skolen har intet ansvar, hvis cyklen bortkommer. Cykler må ikke henstilles i sko
lens nærhed.

Glemte sager. Da det meget ofte hænder, at eleverne glemmer beklædnings
sager på skolen, og at disse forsvinder eller ligger hen, uden at det er muligt at 
få oplyst, hvem de tilhører, anmoder skolen hjemmene om at mærke børnenes tøj 
med navn, og på den måde være skolen behjælpelig i dens bestræbelse for, at bør
nene ikke mister deres tøj. — Glemte beklædningsgenstande opbevares iøvrigt kun 
i tre måneder, hvorefter de overgives til en velgørende institution. — Glemmes 
noget, henstilles det straks at sende børnene tilbage til skolen for at lede efter det 
savnede. Glemmekassen er iøvrigt åben daglig i frikvartererne kl. 10 og 12. Værdi
genstande bør ikke medtages, skolen kan ikke erstatte ure, smykker, fyldepenne etc.
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Skolens bøger. De af skolen udleverede bøger bedes kontrollerede ved mod
tagelsen og forsynet med navn, årstal og klasse. — Bortkomne bøger må erstattes. 
Bogeftersyn afholdes omkring den 15. i hver måned. Skolen anmoder venligst for
ældrene om at være børnene behjælpelige med at holde bøgerne i god stand.

Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnskolo
nier, beklædningsgenstande og julehjælp fra „Børnenes kontor“ og angående udle
vering af træsko rettes til klasselæreren. Ligeledes anmodning om deltagelse i skole
bespisningen.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselærerne 
sidste år har udleveret mærker til et beløb af ca. 6900 kr.

Ny Østensgård skoles distrikt.
Åhaven, Bekkergårdsvænge, Blommehaven, Borghaven, Bærhaven, Danhaven, 

Ellestykket, Englodden, Folehaven, GI. Køgelandevej fra godsbanen til Damhusåen, 
Grønnehave 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, „Friheden“ Retortvej, „GI. Enghave“ 
Folehaven, „Ny Østensgård“ Blommehaven og „Vognparken“ Blushøjvej.

Skolenævnets medlemmer.
Kriminalbetjent Preben Andersen, Frederiksborgvej 143 (sekretær).
Bestyrerinde Elfriede Ditlevsen, Folehaven 56.
Remisearbejder Harry Jønsson, Folehaven 108 (næstformand).
Husmoder Anna Jørgensen, „GI. Enghave“, Frodes allé 4.
Næstformand Børge Jul Larsen, Vigerslevvej 62 A (formand).
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Arsafslutningen 1952
(Besøgsdage)

Der er frikvarter mellem hver time: kl. 85"—9, 950—10,

TIBSDAG DEN 17. JUNI

1050—1 1.

1 u (nr. 1 1) kl. 8— 9
- 9—10

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

.....  Volmer Hegvad

...... Kirsten Hedegård Jensen
1 V (nr. 12) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Peter Elmkilde

- 9—10 regning ...... .....  Else Folkov
1 X (nr. 13) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Egon Stich

- 9—10 regning ...... .....  Else Galle
1 y (nr. 14) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Inger Maare

- 9—10 regning ...... .....  Poul Milberg Petersen
1 z (nr. 15) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Inger Lynggård Hansen

- 9—10 regning ...... .....  Volmer Hegvad
1 æ (nr. 19) kl. 8— 9 dansk ......... ...... Bent Nielsen

- 9—10 regning ...... .....  Birte Andersen
1 ø (nr. 20) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Bent Rasmussen

- 9—10 regning ...... .....  Egon Stich
2 u (nr. 11) kl. 10—1 1 dansk ........ .....  Roland Kofoed

- 11 — 12 regning ...... ...... Poul Milberg Petersen
2 v (nr. 12) kl. 10—11 dansk ........ ..... Bent Nielsen

- 11 — 12 regning ...... ...... Else Folkov
2 x (nr. 13) kl. 10—11 dansk ........ .....  Inger Maare

- 11 — 12 regning ...... .....  Astrid Beer
2 y (nr. 14) kl. 10—11 dansk ........ ...... Knud Svane

- 11 — 12 regning ...... ...... Bent Rasmussen
2 z (nr. 15) kl. 10—11 dansk ........ ...... Henning Østerberg

- 11 — 12 regning ...... .....  Else Galle
2 æ (nr. 19) kl. 10—11 dansk ........ .....  Alice Quistorff

- 11—12 regning ...... .....  Birte Andersen
2 ø (nr. 20) kl. 10—11 dansk ........ .....  Helene Lipka Hansen

- 11 — 12 regning ...... ...... Peter Elmkilde
2 å (nr. 18) kl. 10—11 dansk ........ .....  Kirsten Hedegård Jensen

- 11 — 12 regning ...... ...... H. Ellehammer Andersen
4 a (nr. 8) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Else Galle

- 9—10 regning ...... ...... Bent Rasmussen
4 A (nr. 10) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Poul Milberg Petersen

- 9—10 regning ...... ...... Inger Lynggård Hansen
4 B (nr. 1) kl. 8— 9 dansk ......... .....  Roland Kofoed

- 9—10 regning ...... ...... Peter Elmkilde

Ellen Petersen
Alice Quistorff 
Else Karlshøj Hansen 
Knud Svane
Birte Andersen
H. Ellehammer Andersen
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4 C (nr.16) kl. 9—10
- 10—11

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

...... Borgwardt Christensen

...... Egon Stich
Ellen Petersen
Inger Lynggård Hansen

I u (læ.) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Else Folkov Helene Lipka Hansen
- 9—10 regning ...... ...... Poul Prip Astrid Beer
- 10—11 engelsk ...... ...... Volmer Hegvad Else Karlshøj Hansen

Kl. Il15 sangprøve i pigernes gymnastiksal.

ONSDAG DEN 18. JUNI

3 a (nr. 2) kl. 8— 9 dansk ................ Peter Elmkilde
- 9—10 regning ............. Ellen Petersen

3 b (nr. 3) kl. 8— 9 dansk ............... Inger Maare
- 9—10 regning ............. Birte Andersen

3 c (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ............... Else Karlshøj Hansen
- 9—10 regning ............. Inger Lynggård Hansen

3 A (nr. 18) kl. 8— 9 dansk ............... H. Ellehammer Andersen
- 9—10 regning ............. Else Folkov

3 B (nr. 17) kl. 8— 9 dansk ............... Knud Svane
- 9—10 regning ............. Roland Kofoed

3 C (nr. 7) kl. 8— 9 dansk ............... Bent Nielsen
- 9—10 regning ............. Bent Rasmussen

4 b (nr. 8) kl. 9—10 dansk ................ Else Galle Inger Maare
- 10—11 regning ............. Astrid Beer Bent Nielsen

5 a (læ.) kl. 8— 9 dansk ................ Ellen Petersen Inger Lynggård Hansen
- 9—10 regning ............. Alice Quistorff Poul Milberg Petersen
- 10—11 naturhistorie .... Ellen Petersen Roland Kofoed

5 b (nr. 9) kl. 8— 9 regning ............. Kirsten Hedegård Jensen Henning Østerberg
- 9—10 geografi ............. Else Karlshøj Hansen Knud Svane
- 10—11 dansk ............... Birte Andersen Bent Rasmussen

5 A (nr. 10) kl. 8— 9 regning ............. Poul Milberg Petersen Astrid Beer
- 9—10 dansk ............... 1 „ , Peter Elmkilde
- 10—11 (H. Ellehammer Andersenhistorie .............. 1 Inger Maare

5 B (nr. 1) kl. 8— 9 dansk ................ Poul Prip Alice Quistorff
- 9—10 regning ............. Bent Nielsen Astrid Beer
- 10—11 geografi ............. Else Karlshøj Hansen Henning Østerberg

1 f (nr. 6) kl. 8— 9 dansk ........ ....... Gudrun Hansen Roland Kofoed
- 9—10 regning ............. Helene Lipka Hansen Egon Stich
- 10—11 engelsk ............. Alice Quistorff Else Folkov

1 F (nr. 16) kl. 8— 9 dansk ............... Borgwardt Christensen Else Galle
- 9—10 regning ............. Poul Prip Kirsten Hedegård Jensen
- 10—11 tysk .................. Knud Svane Gudrun Hansen

Ny Østensgård skole, juni 1952.
Maria Jensen.
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Mel.: På Tave bondes ager.
1.

Her er nu rejst en skole, 
den bygget er af træ; 
den har ej svære mure, 
men godt den yder læ 
for frosten som for blæsten, 
thi grunden sikret er, 
og tætte er dens vægge, 
solide er dens spær.

2.
Ej høj og strunk den knejser, 
den vil ej synes vidt, 
men smukt den sig udbreder, 
her kan man ånde frit, 
med farver er den smykket 
og levende dens hegn, 
den ligger i en have, 
det være os et tegn.

3.
Et tegn på liv, der trives 
ved solens stærke magt, 
som bundne kræfter løser 
med underet i pagt.
Men haven den skal passes 
vi bruge må vor tid.
vi kende må hver plante 
og yde den vor flid.

4.
Mod solen higer planten, 
men svides af dens brand, 
om ikke gråvejrsskyen 
den væde yde kan.
Lad haven om vor skole, 
da give os det bud : 
I milde regn, i varme sol 
sig livet folder ud.

Mel.: Det finske rytteris march.

Ved storstadens grænse, hvor husene stå 
blandt plæner og buske og i haverne små, 
ved parker og stier og marker med grønt, 
— hvem vil dog benægte, at her er der skønt? 
Fra byens hjerte mærker vi vel pulsende slag, 
men fred kan vi finde under husenes tag. 
Her kan drengene tumle sig lystig i leg, 
og pigerne binde deres kranse i maj.
Vi er storbyens børn, og vi elsker vor by, 
og vi vil være med til at hævde dens ry; 
men det må ikke ske, at de høje karéer 
tager magten fra solen i vort kvarter.

Ny Østensgård skole den passer her godt; . jl
den rager ej op, den vil ej ligne et slot, • p
dens bygninger er ej en samlet kolos, 
nej — hygge er præget, og det passer for os.
Og meget let kan solen her hos os finde vej 
til pladsen for arbejde som pladsen for leg. 
Her hvor plantning og plæner skal hegne vor gård, 
vi følger naturen både høst og i vår.
Lad det ses, at det bringer os solskin i sind, 
så vi kan trodse kulde og bidende vind ; 
lad vort arbejde blive en glæde og leg 
være alvor og gammen, som følger vor vej.
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