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NY ØSTENSGARD
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1952-53
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen onsdag d. 17. og torsdag 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 onsdag den 17. juni og torsdag 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, hvortil der er adgang i de to dages læsetid samt onsdag aften 
kl. 19—20.

Fredag den 19. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 20. juni og slutter den 11. august.
Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august. Nyindskrevne børn til 1. klas

serne møder dog først torsdag den 13. august efter nærmere meddelelse fra kontoret.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 31. marts : 591 piger, 590 drenge, ialt 1181 børn.
Eleverne er undervist i 39 klasser fordelt således — grundskolen: 11 pige- og 

11 drengeklasser samt 9 fællesklasser, den eksamensfri mellemskole: 3 pige- og 3 
drengeklasser, eksamensmellemskolen: 2 fællesklasser.

Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivning 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: Inspektør, viceinspektør, viceinspektrice, 1 over

lærer, 13 kvindelige og 14 mandlige lærere, samt 1 kvindelig og 2 mandlige vikarer.
Skolelægen, fru Edel Lohse, træffes tirsdag kl. 11 —12 og lørdag kl. 9—10.
Skolesundhedsplejersken, frk. Helga Hammer Thomsen, træffes daglig und

tagen mandag.
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 badeanstal

ten „Sønderstrand“.
I sommerhalvåret har der uden for skoletiden været trænet i „fri idræt“ med 

et hold drenge og i boldspil med et pigehold.
Ved de københavnske skolers idrætsdag i september var skolen repræsenteret 

ved fem pigehold (stafetløb og langbold) og to drengehold (fodbold).
Idrætsmærket er taget af 97 elever: 72 piger og 25 drenge.
Lejrskole. I dagene fra 6.—14. oktober var 2. FM drenge på lejrskole i St. 

Spjellerup pr. Karise; de tre andre Valby-skoler havde elskværdigst givet os husly. 
Trods det lidt sene tidspunkt lykkedes det at få godt udbytte af opholdet. Bl. a. be
handledes følgende emner: Fakse kalkbrud, Fakse bryggeri, en bondegård, en lands
bykirke, Vemmetofte kloster og Vemmetofte strand. Lejrskolen lededes af viceskole
inspektør Chr. Borgwardt Christensen med vikar Bent Rasmussen som hjælper.

Politiets færdselsundervisning har omfattet alle klasser. 1. oktober forevistes 
politiets færdselsfilm med ledsagende instruktion ved politibetjent Johs. Nielsen for 
eleverne fra 2. kl. og opefter. 59 drenge og 41 piger har erhvervet „Større færdsels
sikkerheds“ cyklistemblem.

I november måned deltog skolen i forældreugen. 3.—5. november var foræl
drene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser. Ca. 260 hjem 
var repræsenteret. Den 5. november afholdtes aftenmøde, som havde samlet ca. 
200 forældre. Skolens leder redegjorde for den ny form for optagelsesprøven til 
eksamensmellemskolen. Politibetjent Johs. Nielsen foreviste politiets færdselsfilm 
og tonefilmen „Næste gang er det dig“. Efter mødet var der lejlighed for forældrene 
til at tale med deres børns lærere.

22. december afholdtes juleafslutning i pigernes gymnastiksal, hvor børnene 
samledes om det store juletræ, der var pyntet med den julepynt, som børnene selv 
havde forarbejdet.

„Nordens“ rejselektor, skoleinspektør Viggo Ørstrand fra Tromsø, gæstede 
skolen den 27. januar og havde til emne: Fjellvidens folk. Sammes liv og problemer! 
ledsaget af filmsforevisning og oplæsning.

3. marts havde skolenævnet arrangeret et forældremøde. Viceskoledirektør mag. 
art. Kr. Thomsen Jensens foredrag: „Er fri opdragelse og forsvarligt skolearbejde 
foreneligt?“ blev fulgt med levende interesse af de mange fremmødte forældre.

I det forløbne år er afholdt et stort antal klasseforældremøder, hvor klasselærer 
og forældre sammen drøftede klassetrinets problemer.

14. og 15. marts indbød skolen til forevisning af farvefilmen „Storskovens dyr“. 
Dyrenes liv og færden i de smukke farverige naturomgivelser blev fulgt med spæn
ding af de mange fremmødte tilskuere, både elever og forældre.

I vinterhalvåret har der uden for skoletiden været undervisning i „frivillig gym
nastik“ for et pige- og et drengehold. Der afsluttedes i april måned med en række 
opvisninger til lige stor glæde for deltagere som tilskuere.

De større klasser har aflagt besøg på forskellige museer og samlinger, afgangs
klasserne har tillige været til instruktion i bøgers brug på Valby kommunebibliotek.
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Skolescenens teater- og biografforesiillinger, der forrige år var besøgt af hen
holdsvis 68 og 156 elever, har haft en mærkbar tilgang, således at tallene for 
1952—53 er 107 og 199.

Bogudlån : Fra september 1952, hvor skolen fik første sending af de bøger, der 
skal danne grundstammen i udlånsbiblioteket, har bogudlånet været åbent 4 gange 
ugentlig for de store elever (fra 4. kl. og opefter), mens småbørnsklasserne har 
hver sit klassebibliotek. Det samlede udlånsbibliotek omfatter nu ca. 1600 bind. Der 
har i denne periode været ca. 5000 udlån.

Læsestuen har været åben i fritiden fra 15. september—15. april for 4.—7. 
klassetrin tre gange ugentlig under tilsyn af skolebibliotekar Else Folkov. Børnene 
har her haft lejlighed til at arbejde med deres lektier eller med løsning af bogopgaver, 
tegning, læsning i tidsskrifter eller i bøger fra håndbogssamlingen o. s. v. Denne 
sidste omfatter nu ca. 530 bind. — Besøget på læsestuen 15. september til 1. marts 
har været på ca. 1000 elever.

Fysiksamlingen. Flere elever, forældre og institutioner har venligst forsynet 
samlingen med forskellige hjælpemidler, for hvilke vi siger hjertelig tak. En speciel 
tak skal rettes til hr. repræsentant Jan Jacobsen, hr. maskinmester Walther Peter
sen samt til firmaerne Nordisk Kabel- og Trådfabriker og Nordisk Elektricitets Sel
skab for de betydelige samlinger, de har stillet til skolens disposition.

Andre af skolens samlinger har også i det forløbne år modtaget forskellige ga
ver. Vi bringer hermed elever og forældre vor bedste tak for ethvert bidrag til hjælp 
for undervisningen.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag aften 18—19.
Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1954— 

55 modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et 
barn er undervisningspligtig, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder.

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 den 31. ok
tober 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 
præstegangen finder sted, når eleverne går i 2. fm og 3. em, i hvilke klasser ske
maet lægges til rette med særlig hensyn til konfirmationsforberedelsen. På konfir
mationsforberedelsesdagene — mandag og torsdag — slutter undervisningen kl. 13. 
- - Konfirmandsøgende børn fra andre klassetrin henvises til forberedelse uden for 
skoletiden.

Det er naturligt, at konfirmander har fri for skole mandagen efter deres kon
firmation ; men hvis hjemmet ønsker det, kan konfirmanderne også få fri lørdagen før 
konfirmationen, når anmodning herom fremsættes over for skolen. — Konfirman
dens søskende har kun fri om mandagen indtil kl. 11.

Børns arbejde. Ifølge lov om børns erhvervsarbejde må skolebørn anvendes til 
budtjeneste, når de er fyldt 13 år. De må ikke beskæftiges om morgenen og på 
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folkekirkens helligdage. Deres arbejde skal ligge i tiden kl. 16—18 eller i de sidste 
2 timer inden butikkernes lukketid. — Arbejdsgiveren skal udfylde en blanket, der 
fås på skolen, og herpå give meddelelse om, at barnet beskæftiges ved budtjeneste.

Meddelelsesbogen (karakterbogen) sendes med barnet hjem en gang om måne
den i grundskolen og den fri mellemskole, fire gange om året i eksamensmellem
skolen. Forældrenes underskrift udbedes venligst omgående hver gang. — Ved ele
vens udskrivning af skolen udleveres meddelelsesbogen ikke, men forbliver på 
skolen.

Standpunktsbogen. Ved udskrivning af den eksamensfri mellemskole udleveres 
til børnene en standpunktsbog, der foruden et kort vidnesbyrd indeholder prøver på 
deres præstationer i dansk og regning gennem det sidste skoleår.

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 ind
hentet tilladelse hos elevens klasselærer eller skolens inspektør.

Ønskes et barn af helbredshensyn for kortere tid fritaget for ophold på lege
pladsen i frikvarteret, må der medbringes skriftlig anmodning derom fra en af for
ældrene. Fritagelse for gymnastik og gymnastikbad — der er obligatorisk — kan i 
reglen kun ske på grundlag 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 stilles på den anviste 
plads og må være låsede. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler eller cykle- 
dele. Cykler må ikke henstilles i skolens nærhed. — Siden skolen begyndte, er 
elevtallet steget med ca. 50 %, uden at det har været muligt at skaffe flere pladser 
til cyklerne. Det kniber stærkt med at få dem anbragt, og det henstilles til hjem
mene kun at lade børnene anmode om cykletegn i strengt nødvendigt tilfælde.

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, anmodes hjemmene om at mærke børnenes tøj med navr 
og på den måde være skolen behjælpelig i dens bestræbelser for, at børnene ikke 
mister deres tøj. — Glemte beklædningsgenstande opbevares iøvrigt kun i tre måne
der, hvorefter de overgives til en velgørende institution. — Glemmes noget, hen
stilles 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. Værdigenstande 
bør ikke medtages, skolen kan ikke erstatte ure, smykker, fyldepenne etc.

Skolens bøger. De af skolen udleverede bøger bedes kontrollerede ved modta
gelsen og forsynet med navn, årstal og klasse. Skolen anmoder venligst forældrene
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om at være børnene behjælpelige med at behandle bøgerne omhyggeligt og sørge for, 
at de altid er forsynet med bind med barnets navn. Ødelagte eller bortkomne bøger 
må erstattes.

Henvendelser om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnsko
lonier, beklædningsgenstande og julehjælp fra. „Børnenes kontor“ samt udlevering 
af træsko rettes til klasselæreren. Ligeledes anmodning om deltagelse i skolebe
spisningen.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselæ
rerne i det forløbne år har solgt mærker til et beløb af godt 7000 kr. Fra 1. januar 
1953 er der sket den ændring, at sparemærkebeløbene indsættes på almindelig 
konto, altså almindelige sparekassevilkår, således at pengene kan hæves, når det 
ønskes. Deres barn kan altså nu af sine lommepenge spare sammen til en af de ting, 
det ønsker sig. — Beløb, der er indsat på de gamle vilkår, vil dog stadig være bundet 
til barnets 14. år, ligesom der stadig modtages indskud på disse konti.

Til hjemmene.
Da det har så stor betydning for børnene og deres fremtid, at de tidligt lærer 

lydighed, orden og høflighed, beder vi hjemmene være os behjælpelige i vor stræben 
med at lære eleverne at passe deres skolearbejde upåklageligt, at have deres ting i 
orden og at vise korrekt og høflig optræden over for såvel voksne som børn.

Ny Østensgård skoles distrikt.
Åhaven, Bekkersgård Vænge, Blommehaven, Borghaven, Bærhaven, Danha

ven, Ellestykket, Englodden, Folehaven, GI. Køgelandevej fra godsbanen til Dam- 
husåen, Grønnehave allé, Harrestrup allé, Hestehaven, 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, Værkstedsvej, Æblehaven, Østergårds 
allé, haveforeningerne: „Enigheden“ Vigerslev allé, „Friheden“ Retortvej, „GI. 
Enghave“ Folehaven, 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).

7



o

Arsafslutningen 1953.
(Besøgsdage).

Der er frikvarter mellem hver time: kl. 85ü—9. 9-'11—10"1, 1 1 — 11"’ 12-12‘

ONSDAG DEN 17. JUNI

1 a (nr. 13) kl. 8— 9
- 9—10

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

.....  Birthe Børglum Hansen

.....  Jytte Bagge Andersen
1 b (nr. 14) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Else Karlshøj Hansen

- 9—10 regning ...... ...... Inger Jørgensen
1 c (nr. 15) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Jytte Bagge Andersen

- 9—10 regning ...... .....  Åse Kristensen
1 u (nr. 11) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Tage Dreier

- 9—10 regning ...... .....  Birthe Børglum Hansen
1 V (nr. 12) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Kirsten Rosenstock

- 9—10 regning ...... ...... Birthe Andersen
1 A (nr. 19) kl. 8— 9 dansk ........ .....  Freilif Mortensen

- 9—10 regning ...... ...... Tage Dreier
1 B (nr. 20) kl. 8— 9 regning ...... ...... Peter Elmkilde

- 9—10 dansk ........ ..... Børge Petersen
2 a (nr. 13) kl. 10—1 1 dansk ........ ..... Inger Jørgensen

- 11 — 12 regning ...... ...... Kirsten Rosenstock
2 b (nr. 14) kl. 10—1 1 dansk ........ ..... Åse Kristensen

- 11 — 12 regning ...... .....  Jytte Bagge Andersen
2 u (nr. 1 1 ) kl. 10—1 1 dansk ........ ..... Birthe Børglum Hansen

- 11 — 12 regning ...... .....  Freilif Mortensen
2 v (nr. 12) kl. 10—1 1 dansk ........ ..... Arne Jørgensen

- 11 — 12 regning ...... ...... H. Ellehammer Andersen
2 x (nr. 15) kl. 10—11 dansk ........ .....  Egon Stich

- 11 — 12 regning ...... .....  Else Galle
2 y (nr. 20) kl. 10—11 dansk ........ .....  Inger Maare

- 11 — 12 regning ...... .....  Poul Milberg Petersen
2 A (nr. 19) kl. 10—1 1 dansk ........ ..... Kai Hansen

- 11 — 12 regning ...... .....  Roland Kofoed
4 a (nr. 22) kl. 11 — 12 dansk ........ .....  Peter Elmkilde Birthe Børgltir 1 Hansen

- 12—13 regning ...... .....  Ellen Pedersen Egon Stich
4 b (nr. 7) kl. 11 — 12 dansk ........ .....  Inger Maare Tage Dreier

- 12—13 regning ...... .....  Birte Andersen Roland Kofoed
4 u (nr. 10) kl. 11 — 12 dansk ........ .....  Else Karlshøj Hansen Inger Jørgenst n

- 12—13 regning ...... ...... Tage Dreier Peter Elmkildt
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4 A (nr. 8) kl. 1 1 — 12
- 12—13

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

...... Else Folkov

.....  H. Ellehammer Andersen
Kirsten Hedegård Jensen 
Arne Jørgensen

4 B (nr. 9) kl. 11—12
- 12—13

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

...... Børge Petersen

.....  Bent Nielsen
Egon Stich
Else Galle

5 a (nr. 7) kl. 8— 9
- 9- 10
- 10—11

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

...... Else Galle

...... Kirsten Rosenstock

...... Jytte Bagge Andersen

Kirsten Hedegård Jensen
Arne Jørgensen
Alice Quistorff

5 b (nr. 10) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.....  Astrid Beer

...... Astrid Beer

...... Else Galle

Alice Quistorff
Else Karlshøj Hansen
Tage Dreier

5 A (nr. 8) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

...... Poul Milberg Petersen

...... Kai Hansen

...... Freilif Mortensen

Åse Kristensen
Else Galle
Ellen Pedersen

5 B (nr. 24) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

...... Borgwardt Christensen

.....  Roland Kofoed

...... Roland Kofoed

Inger Jørgensen
Egon Stich
Else Karlshøj Hansen

5 C (nr. 6) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

...... Kai Hansen

...... Freilif Mortensen

.....  Borgwardt Christensen

Inger Maare
Peter Elmkilde
H. Ellehammer Andersen

2 fa (nr. 16) kl. 11 — 12
- 12—13

dansk ........
geografi ......

.....  Gudrun Hansen

...... Gudrun Hansen
Åse Kristensen
Poul Milberg Petersen

2 FA (nr. 6) kl. 11 — 12
- 12—13

regning ......
engelsk ......

...... Arne Jørgensen

... . Kai Hansen
Ellen Pedersen
Alice Quistorff

I u (nr. 21) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk ........
engelsk ......
regning .....

.....  Else Folkov

.....  Alice Quistorff

...... Birte Andersen

Helene Lipka Hansen
Inger Maare 
Børge Petersen

II u (nr. læ) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

regning ......
tysk ...........
dansk ........

...... Poul Prip

...... Poul Milberg Petersen

.....  Else Folkov

Birte Andersen
Helene Lipka Hansen
Kirsten Hedegård Jensen

TORSDAG DEN 18. JUNI

3 a (nr. 2) kl. 8— 9 
9—10

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

.....  Helene Lipka Hansen

...... Kirsten Rosenstock
3 b (nr. 20) kl. 8— 9

9—10
regning ......
dansk ........

...... Inger Jørgensen

...... Alice Quistorff
3 u (nr. 4) kl. 8— 9 

9—10
dansk ........
regning .....

.....  Henning Østerberg

...... Peter Elmkilde
3 V (nr. 5) kl. 8— 9 

9—10
regning ......
dansk ........

.....  Åse Kristensen

.....  Else Folkov
3 A (nr. 18) kl. 8— 9 

9—10
dansk ........
regning ......

.....  Roland Kofoed

...... Poul Milberg Petersen
3 B (nr. 17) kl. 8— 9 

9—10
dansk ........
regning ......

.....  Arne Jørgensen

...... H. Ellehammer Andersen
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3 C

1 fa

(nr. 3)

(nr. 21)
(nr. n)
(nr. 21)

kl. 8- 9
- 9—10

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. A sirid Beer

.. Børge Petersen 

.. Ellen Pedersen 

.. Ellen Pedersen 

.. Astrid Beer

Kai Hansen 
Freilif Morlenst 
Peter Elmkilde

n

1 fb (nr. 22) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk ...........
regning ........
engelsk ........

.. Birte Andersen

.. Kirsten Hedegård Jensen

.. Kirsten Hedegård Jensen

Børge Petersen
Kai Hansen 
Tage Dreier

1 FA (nr. 23) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. H. Ellehammer Andersen

.. Arne Jørgensen

.. Poul Milberg Petersen

Else Galle 
Astrid Beer 
Jytte Bagge An iersen

1 FB (nr. 24) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. Poul Prip

.. Poul Prip

.. Bent Nielsen

Birthe Børglum 
Inger Jørgenset 
Kirsten Rosens

Hansen

ock
2 fa (nr. 16) kl. 8— 9

- 9—10
engelsk .........
regning ........

.. Alice Quistorff

.. Helene Lipka Hansen
Inger Maare
Jytte Bagge Andetsen

2 FA (nr. 6) kl. 8— 9
- 9—10

Kl. 1 l1'

dansk ...........
historie ........

sangprøve og

.. Borgwardt Christensen Freilif Mortens.

.. Borgwardt Christensen Else Karlshøj /

afslutning i pigernes gymnastiksal.

hinsen

Ny Østensgård skole, juni 1953.

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; 
den rager ej op, den vil ej ligne et slot, 
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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