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ÆRIU/ 5 6

NY ØSTENSGÅRD 
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1956-57
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen 
onsdag d. 19., torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni 

indbydes forældre eller værger samt i øvrigt enhver, 
der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

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

klasser onsdag den 19. juni, torsdag den 20. juni og fredag den 21. juni efter om
stående 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 ovennævnte dage.

Elevernes håndarbejder, tegninger og sløjdarbejder er fremlagt i pigernes 
gymnastiksal. -— Fysikarbejderne i fysiksalen. Der er adgang til at besé arbejderne 
i de tre dages læsetid samt torsdag aften kl. 19'!0—2030.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 24. juni og slutter den 10. august. Det nye skoleår 

begynder mandag den 12. august. Nyindskrevne børn til 1. klasserne møder dog først 
mandag den 19. august kl. 9.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 30. april 866 piger, 825 drenge, ialt 1691 børn.
Eleverne er undervist i 58 klasser fordelt således — grundskolen: 20 pige- o£ 

20 drengeklasser samt 2 fællesklasser, den eksamensfri mellemskole: 5 pige- og 
4 drengeklasser, eksamensmellemskolen: 2 pige-, 3 drenge- og 2 fællesklasser.

Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivning i årets 
løb kan det blive nødvendigt af pladshensyn at henvise til naboskoler; men henven
delse om indskrivning rettes i alle tilfælde til distriktsskolen.

Personalia.
Skolens lærerstab består af: Inspektør, viceinspektør, viceinspektrice, 3 over

lærere, 22 kvindelige og 25 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 9—10 og fredag kl. 12—13.
Skolesundhedsplejersken træffes daglig.
Skolens tandlægeafdelinger er daglig åbne kl. 830—15; de ledes henholdsvis 

af tandlægerne Inge Thygesen og Bodil Lemming med klinikassistenterne Birthe 
Haucke Nielsen og Aase Nielsen.

Skolebespisningen forestås af økonoma Esther Andersen.
Skolebetjent Oscar Andersen bor Blommehaven 10.
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SKOLEDIREKTØREN
København

Maj 1957.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954):

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 2 FM og III EM, 
således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for 
disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober 
fra 2 FM og III EM, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio 
april—juni samme år.

2. Elever fra 2 FM og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, får fri de pågæl
dende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde hos præsten 
kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander fra andre klasse
trin inden for eksamensmellemskolen henvises til forberedelse uden for under
visningstiden.

Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.

De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 
således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.

Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der 
som regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen —• i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage. 
Men i så fald bortfalder al anden frihed i anledning af konfirmationen.

Olaf Petersen.

JD.qyiSTiKOMP-BCGTHYKKHR!AKT1ESELSKAB-KØBENHAVN K



I årets løb.
Idræt: Den frivillige idræt i sommerhalvåret resulterede atter i år i uddeling af 

et stort antal skoleidrætsmærker såvel til piger som drenge.

Ved de københavnske skolers idrætsdag deltog pigerne med stafetløb og lang
bold, drengene med stafetløb og fodbold, II A nåede frem til distriktsfinalen.

Den årlige fodboldkamp mellem lærere og elever blev traditionen tro vundet af 
drengene 2—0 og af pigerne 3—1.

I vinterhalvåret har pigerne haft undervisning i folkedanse, mens drengene har 
trænet i frivillig gymnastik. Sæsonen afsluttedes med 2 opvisninger for interesserede 
forældre den 10. og 11. april. Et elitehold på 12 drenge har deltaget i en gymnastik- 
konkurrence og hævdet sig med ære.

1 løbet af skoleåret har Politiets færdselsundervisning omfattet alle klassetrin 
fra 2. kl. og opefter.

Feriekolonierne: I sommeren 1956 har skolen haft mange elever på ferie
koloni, hvor børnene har tilbragt ca. 3 uger af ferietiden i dejlige omgivelser og 
har hentet styrke og sundhed til vintermånederne. Drengene har været fordelt på 
kolonierne: „Borshøjgård“, Tisvildeleje, „Hegedal“ ved Hobro og „Skansen“. Pi
gerne har været på „Gillegården“, Gilleleje, og „Svallerup“, Kalundborg. På samt
lige kolonier har skolens lærerkræfter forestået arbejdet.

Lejrskoleophold: Fra den 3.—10. september var III eu på lejrskole i Sømarke 
på Møen. Opholdet blev en stor oplevelse for børnene, også p. gr. af det strålende 
vejr. Klassen gik til arbejdet med stor interesse og energi, og befolkningens venlige 
indstilling gjorde det muligt for børnene grundigt at studere de forskellige opgaver, 
der blev stillet dem, bl. a. Elmelunde Kirke, Sømarksdyssen, Møens Klint, Holme 
Andelsmejeri, Lilleskov, Deccastationen samt Klintholm havn.

Arbejdsopgave ved 
Elmelunde Kirke.
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Flaget går til tops for 
overflytningen til Kirse 
bærhavens småbørns
afdeling d. 24. oktober

En bustur øen rundt gav eleverne — trods lejrskoleopholdets eneste regnvejrs
dag — et helhedsindtryk af øens størrelse og forskelligartede natur.

Ved en vellykket lejrskoleaften opfriskedes de fornøjelige minder gennem sang, 
optræden og forskellig underholdning. Ledere var Aase Kristensen og Poul Prip.

I tiden 20.—27. august havde 2 fa sammesteds et oplevelsesrigt og fornøjeligt 
lejrskoleophold under ledelse af Helene Lipka Hansen og Edel Broe Jensen.

Ill EA var 10.—18. september på lejrskole ved Dybbøl i Sønderjylland. — Føl
gende emner blev behandlet: Dybbølskanserne, Sønderborg by, Broager kirke, Søn
derborg garn samt en bondegård. Børnene arbejdede med megen interesse og flid. 
Lejrskoleopholdet afsluttedes med en udbytterig og fornøjelig tur til Slesvig. — Le
dere var Freilif Mortensen og Kai Garulf.

Børnebogsugen. På linie med landets øvrige skoler deltog „Ny Østensgård 
skole“ i børnebogsugen fra den 22.—29. september 1956.

Tanken med dette meget omfattende arrangement var at skabe interesse om den 
lødige børnebog. Her på skolen formede ugen sig dels som en udstilling af 250 virke
lig gode børnebøger, som de fleste af eleverne fik lejlighed til at se — også forældre 
og andre interesserede var indbudt til at besøge den — samtidig med at der blev talt 
om det betydningsfulde i, at vore børn får de rigtige bøger i hænde.

Desuden var der optræden af og konkurrence for børnene i tilknytning til de 
udstillede bøger, og vi havde den glæde, at flere af vore elever fik præmie for fint 
besvarede opgaver.

9. oktober: Orienterende møde med forældrene til eleverne i 5. klasserne an
gående optagelsesprøven til eksamensmellemskolen med lejlighed til efterfølgende 
samtale med børnenes lærere.

Det forsinkede byggeri bevirkede, at bygningen til Kirsebærhavens skole ikke 
som planlagt blev færdig ved skoleårets begyndelse. — Til denne bygningsafdeling 
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kunne tages i brug, så vi os nødsaget til at nedskære undervisningstimerne til lek
tioner alle ugens dage.

Det var derfor med stor glæde, at vi den 25. oktober 1956 kunne tage de 8 
smukke og lyse lokaler med det moderne udstyr i brug — og atter få normale under
visningstimer.

Yderligere er en gymnastiksal taget i brug den 6. marts 1957. Samtidig åbnedes 
en del af legepladsen, hvilket har bevirket en lettelse for vor store skolegård, der 
det sidste halve år næppe har været tilstrækkelig for det store antal børn, der måtte 
færdes her.

I november måned deltog skolen i forældreugen. 6. og 7. november var for
ældrene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser. 433 hjem var 
repræsenteret. Den 5. november afholdtes aftenmøde, hvori deltog 315 forældre. 
Efter at forældrene havde haft lejlighed til at samtale med lærerne og besé børnenes 
skriftlige arbejder i klasseværelserne, samledes man i gymnastiksalen. Skolens 
inspektør bød velkommen og indledte med nogle orienterende oplysninger ang. sko
len, hvorefter borgmester Ove Weikop talte over emnet: „Københavns økonomi og 
skoleforhold“. Mange forældre var mødt frem og fulgte med levende interesse det 
saglige og indholdsrige foredrag, der også berørte byggeforholdene m. h. t. skolen 
i Kirsebærhaven. —• Efter foredraget besvarede borgmesteren beredvilligt en række 
spørgsmål i tilknytning til emnet.

Den 22. december samledes børnene i hold om det store juletræ i pigernes 
gymnastiksal. Det blev en stemningsfuld og smuk oplevelse for børnene, der var 
meget betaget af den smukke fremstilling af „Julenat“ og flerstemmige korsang ved 
en række af skolens elever. Det skønne juletræ var atter i år en gave fra skole
nævnet.

23. januar havde skolenævnet arrangeret et forældremøde. Dr. jur. Karl O. 
Christiansen talte over emnet: „Tilpasningsvanskelige børn“. — Efter foredraget 
vistes filmen: „Hvorfor stjæler børn?“ — Det blev en aften i ord og billeder, der 
ikke mindst gennem filmen gav et indblik i dette store problem.

Besøg af „Norden“s rejselektorer: Lærer Arne Arstad, Sørholte skole, Stange, 
Norge, gæstede 1. februar skolen og gav under titlen „Ja, vi elsker dette landet“ i 
causerende form en fortræffelig, let forståelig og rigt oplysende skildring af sit hjem
land, ledsaget af farverige lysbilleder. ■— Den 12. marts talte läroverksadjunkt Gun
hild Dahl, Skövde, Sverige, for de største elever om Selma Lagerlöf i tilknytning 
til „En herregårdssägen“.

Ungarnshjælpen: Skolen deltog i begge de store indsamlinger til fordel for Un
garn. Den første indsamlings resultat blev sendt til „Skolernes Ungarnshjælp“ og 
den anden gik til Giro nr. 3. Skolens samlede bidrag blev kr. 1656,74.

Skolekomedie. Skolens elever blev efter jul opfordret til at give møde og vise 
deres kunstneriske evner. Blandt de mange fremmødte udvalgtes 76 børn, der i de 
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følgende to måneder gik op i skuespilkunsten med lyst og energi. Den 8. marts af
holdtes premiere med følgende program :

„Pyramus og Thisbet’ 
omarbejdet fra
„En Skærsommer- 
natsdrøm”

Rondo af 
Rombergs 
„Børnesymfoni” 
— samt

Eventyrkomedien: 
“Svend, der ikke 

kunne lyve’’

Det var en stor oplevelse såvel for publikum som de optrædende, og der var 
spænding og begejstring på begge sider af rampen ved samtlige seks forestillinger.

Skolebal afholdtes for første gang den 9. marts for følgende klasser: IVu, III A, 
III u, 3 f og udgående elever fra 2. FM—2. fm., godt 120 elever og lærere deltog. 
Foruden pardans og familiedans var der forskellig optræden af elever fra III u, 
hvilket de gjorde humørfyldt og charmerende. Det blev en fornøjelig og festlig aften 
for alle.

Erhvervsvejledning. I lighed med tidligere år er afholdt 2 timer samlet erhvervs
vejledning for afgangsklasserne med skoleradio, film og foredrag. Desuden har klas
selærerne gennemgået pjecen: „Mit fremtidige arbejde“, og i marts måned deltog 



de udgående elever i den store konsultationsaften på Ålholm skole, hvor 40 vejledere 
fra forskellige faggrupper svarede på forældres og børns spørgsmål.

Tegning: Blandt årets forskellige udstillinger skal fremhæves en samling børne- 
tegninger fra Holland, hvor særlig en række festlige papirriv vakte interesse. Teg
ninger er herfra sendt til udlandet, og arrangementet med udveksling af arbejder 
københavnske skoler imellem er fortsat.

Filmkundskab: 1 FB har haft en time ugentlig i filmkundskab. Formålet er at 
vise børnene vejen til gode og lødige film ved at lære filmenes tekniske grundlag 
og særlige virkemidler.

1 Skolescenens teater- og biograf forestillinger har i 1956—57 deltaget henholds
vis 237 og 288 elever. — Det store abonnementtal har medført, at eleverne må 
fordeles over flere forestillinger, hvorfor søskende ikke længere kan regne med at 
se forestillingerne samtidig.

De større klasser har aflagt besøg på forskellige museer og samlinger, institu
tioner og virksomheder.

Bogudlån. Skolens udlånsbibliotek omfatter med den årlige tilvækst ca. 2300 
bøger bestående af såvel fag- som skønlitteratur. Heraf er ca. en trediedel beregnet 
til udlån i 1., 2. og 3. klasserne, hvor klasselærerne påtager sig at udlåne bøgerne. 
— Resten står til disposition for de øvrige klasser, som i skolens udlånslokale kan 
komme over og låne bøger efter de samme regler, som gælder for voksnes bibliotek; 
udlånet er åbent 5 ugentlig timer. Det ville være hensigtsmæssigt, om forældrene 
ville påse, at deres barn (børn) overholdt udlånsfristen. Interessen for fritidslæsning 
er overordentlig stor, hvilket da også den stadigt stigende søgning viser.

Læsestue. I lighed med andre københavnske skoler en skolens læsestue åben i 
fritiden 3x2 timer ugentlig. — Her kommer børn fra 10 år helt op til afgangs
klasserne for at læse deres lektier, løse opgaver med tilknytning til håndbogssam
lingen, kigge i tidsskrifter eller tegne. Netop det frivillige i valg af beskæftigelse 
gør, at besøget på læsestuen i vinterhalvåret er stort. Håndbogssamlingens 600—700 
bind benyttes meget såvel i undervisningens tjeneste som i fritiden.

Skolehaven har haft en udmærket sæson med store og vellykkede afgrøder. 
Desværre har kun 104 børn haft have, da anlægsarbejder i forbindelse med skole
byggeriet beslaglægger en del af vore haver.

I det forløbne år er afholdt en række klasseforældremøder, hvor klassens læ
rere og forældre sammen drøftede klassetrinets problemer. Det har været en stor 
opmuntring for lærerne, at forældrene i stigende antal møder op år efter år, udvider 
emnekredsen og hygger sig. Et talende vidnesbyrd om, at her er fundet en god form 
for udbygningen af samarbejdet mellem hjem og skole, forældre og lærere.

Afslutningen 
finder sted fredag den 21. juni kl. 1 930 med uddeling af eksamensbeviser og 
præmier, samt afskedstagen med de udgående elever. — Forældre og interesserede 
er velkomne.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag aften 17,30— 
18,30.

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1958—' 
59 modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et 
barn er undervisningspligtigt, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder, og det kan 
optages i skolen, hvis det er fyldt 6 år senest 14. december, før skoleåret begynder.

En elev kan udskrives til sommerferien 1957, hvis vedkommende på dette tids
punkt er fyldt 14 år. Det samme er tilfældet, hvis en elev fylder 14 år senest den 
31. oktober og har gået 7 år i skole ved skoleårets afslutning 1957. Udskrivning fra 
skolens 3 FM og III EM skal godkendes af skolenævnet.

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 III em, i hvilke klasser ske
maet lægges til rette med særligt hensyn til konfirmationsforberedelsen. På konfir
mationsforberedelsesdagene •— mandag og torsdag — slutter undervisningen kl. 13. 
— Konfirmandsøgende børn fra andre klassetrin henvises til forberedelse uden for 
skoletiden.

Skolefrihed for deltagelse i konfirmationsrejser gives kun i forbindelse med på
skeferien og efterårsferien, således at disse ferier udgør det største antal dage, 
(varighed ca. 10 dage). Tilladelse til frihed må som sædvanlig indhentes forud ved 
skriftlig henvendelse til kontoret.

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 
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
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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.

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.

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 navn 
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 åben daglig i frikvarteret kl. 10 og 12, lørdag kun kl. 10. Værdi
genstande 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 
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 for næsten 8300 kr. mærker. — Der er grund til 
at bemærke, at sparemærkebeløbene nu indsættes på almindelige vilkår, således at 
pengene kan hæves, når det ønskes. Deres barn kan således nu af sine lommepenge 
spare sammen til en af de ting, det ønsker sig.

Til forældrene.
Den stadig voksende tilgang af elever til skolen har medført en alvorlig lokale

situation, hvorfor klasserne får „spredte“ skoletider. Forældrene bedes derfor lægge 
mærke til børnenes mødetider, så eleverne kan komme rettidigt. Imidlertid bør De 
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også indprente Deres barn, at det tidligst må møde 10 minutter, før skolegangen be
gynder, så at de børn, der undervises i klasserne, bliver forstyrret mindst muligt af 
støj fra gården.

Da det har så stor betydning for børnene og deres fremtid, at de tillige 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.
Bekkersgård Vænge, Blommehaven, Blommestien, Borghaven, Bærhaven, 

Danhaven, Druehaven, Ellestykket, Englodden, Folehaven, Frugthaven, GI. Køge 
Landevej fra Godsbanen til Damhusåen, Grønnehave allé, Harrestrup allé, Heste
haven, Humlehaven, Kirsebærhaven, Kongshaven, Lindehaven, Nøddehaven, Pile- 
stykket, Retortvej, Rosenhaven, Rønhaven, Stakhaven, Stakleddet, Søndervangs 
allé, Urtehaven, Vigerslev allé alle ulige nr. fra 137, Vinhaven, Vigerslevvej fra 
189 og 236, Værkstedsvej, Æblehaven, Østergårds allé, Åhaven. Haveforenin
gerne: „Enigheden“ Vigerslevallé, „Friheden“ Retortvej, „GI. Enghave“ Folehaven, 
„Solhøj“ GI. Køge Landevej og „Vognparken“ Blushøjvej.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har i det forløbne skoleår afholdt møde normalt hver måned, hvor 
det har behandlet de forskellige sager vedr. forsømmelser, udmeldelser af III em og 
3. fm med videre. Herudover har skolenævnet foretaget en række besøg i hjemmene 
for at tale med forældrene om deres børns forhold i skolen.

Endvidere har skolenævnet deltaget i det almindelige forældrearbejde, derigen
nem at skolenævnet har været medarrangør ved forældremøderne.

Da skolenævnet i det forløbne år har haft nogle sager vedrørende udmeldelse 
fra III em og 3. fm, skal man henlede forældrenes opmærksomhed på, at skolenæv
net som sin principielle indstilling har, at børn, der har påbegyndt disse klassetrin, 
bør fuldende disse, hvorfor der kun ganske undtagelsesvis vil kunne forventes tilla
delse til udmeldelse fra disse klassetrin.

Skolenævnet vil til slut takke alle forældre for det samarbejde, der har været. 
Skolenævnet er forældrenes repræsentanter ved skolen og betragter det som sit for
nemste mål at medvirke til et godt samarbejde mellem hjem og skole til gavn for 
vore børn.

Børge Jonasen, 
formand for skolenævnet.

Skolenævnets medlemmer.
Husmoder Elly Behrendt, GI. Køgevej 114.
Fabriksarbejder Erland Høy, Vigerslevvej 210“ (næstformand).
Cand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads allé 24 (sekretær).
Fuldmægtig, cand, polit. Børge Jonasen, GI. Køgevej 126 (formand).
Skibstømrer Alfr. Daniel Thomsen, Damagervej 18.
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Arsafslutningen 1957.
(Besøgsdage).

Efter hver time er der frikvarter. Kl. 8™—9; 950—1010 ; H—H10;
12—1210 og 13—13'".

ONSDAG DEN 19. JUNI

III EA (nr. 16)
III eu (nr. læ)

kl. 8—11 regn. + matm. . Carl Mortensen
kl. 8—11 dansk Astrid Beer

Jytte Bagge Andersen 
Else Folkov

TORSDAG DEN 20. JUNI

1 A (nr. 19) kl. 8— 9
- 9—10

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

...... Bent Jensen

...... Ole Jensen
1 B (nr. 20) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Poul Leih Petersen

- 9—10 regning ...... ...... Roland Kofoed
1 C (nr. 2) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Ole Jensen

- 9—10 regning ...... ...... Bent Nielsen
1 D (nr. 3) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Sigrun Nordstrøm

- 9—10 regning ...... ...... Aase Kristensen
1 G (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Peter Tendal

- 9—10 regning ...... ...... Bent Rasmussen
I a (nr. 11) kl. 8— 9 dansk ......... ...... Else Galle

- 9—10 regning ...... ...... Ingeborg Vang
1 b (nr. 12) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Lissie Thording

- 9—10 regning ...... ...... Knud Haugstrup Jensen
1 c (nr. 13) kl. 8— 9 regning ...... ...... Nonnie Schrøder

- 9—10 dansk ........ ...... Kirsten Sørensen
1 d (nr. 14) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Birgit Madsen

- 9—10 regning ...... ...... Else Folkov
1 g (nr. 15) kl. 8— 9 dansk ........ ...... Lilian Ivanouw

- 9—10 regning ...... ...... Edel Broe Jensen
2 A (nr. 19) kl. 10—11 dansk ........ ...... Roland Kofoed

- 11—12 regning ...... ...... Bent Rasmussen
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2 B (nr. 20) kl. 10—11
- 11—12

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

.. Bent Nielsen

.. Arne Kristoffersen
2 C (nr. 2) kl. 10—11

- 11—12
dansk .............
regning ..........

.. Børge Petersen 

. ■ Egon Stich
2 D (nr. 3) kl. 10—11

- 11—12
regning ..........
dansk .............

.. Knud Haugstrup Jensen 

.. Else K. Linholter
2 a (nr. 11) kl. 10—11

- 11—12
dansk .............
regning ..........

.. Astrid Beer

.. Kirsten Sørensen
2 b (nr. 12) kl. 10—11

- 11—12
dansk .............
regning ..........

.. Johanne Juul

.. Edel Broe Jensen
2 C (nr. 13) kl. 10—11

- 11—12
dansk .............
regning ..........

.. Ellen Pedersen 

.. Else Galle
2 d (nr. 14) kl. 10—11

- 11—12
dansk .............
regning ..........

.. Hanne Jacobsen 

.. Lissie Thor ding
3 B (nr. 21) kl. 10—11

- 11—12
regning ..........
dansk .............

.. Ole Jensen

.. Knud Haugstrup Jensen
3 D (nr. 23) kl. 12—13

- 13—14
dansk .............
regning ..........

.. Egon Stich

. ■ Vagn Selmer Sørensen
3 a (nr. 15) kl. 10—11

- 11—12
dansk .............
regning ..........

.. Bodil Kærn Jørgensen 

.. Ingeborg Vang
3 b (nr. 9) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .............
regning ..........

.. Edel Broe Jensen

.. Astrid Beer
3 C (nr. 8) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .............
regning ..........

.. Kirsten Sørensen 

.. Ellen Pedersen
3 d (nr. 7) kl. 10—11

- 11 — 12
regning ..........
dansk .............

.. Lilian Ivanouw 

.. Peter Elmkilde
4 B (nr. 18) kl. 9—10

- 10—11
geografi ..........
dansk .............

.. Sigrun Nordstrøm 

.. Erik Høy
Birgit Madsen 
Egon Stich

4 D (nr. 24) kl. 10—11
- 11 — 12

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

.. Poul Milberg Petersen 

.. Vagn Selmer Sørensen
Inge Nissen
Bodil Kærn Jørgensen

4 C (nr. 8) kl. 10—11
- 11 — 12

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

.. Ingeborg Vang 

.. Inge Nissen
Birgit Madsen
Birgit Madsen

5 A (nr. 23)

(nr. n)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. Bent Rasmussen

.. Freilif Mortensen

.. Freilif Mortensen

Jytte Falk Jørgensen 
Jytte Falk Jørgensen 
Sigrun Nordstrøm

5 C (nr. 1)
(nr. 22)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. Poul Milberg Petersen 

.. Poul Milberg Petersen 

.. Bent Jensen

Else Folkov
Poul Leth Petersen
Kirsten Sørensen

5 a (nr. 32) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk .............
kristendomsk.
regning ..........

.. Inge Nissen

.. Inge Nissen

.. Lissie Thording

Knud Haugstrup Jensen
Arne Kristoffersen
Poul Leth Petersen

5 u (nr. 33) kl. 10—11 
- 11 — 12 
- 12—13

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

.. Erik Olsen

.. Erik Olsen

.. Christian Bjørnild

Arne Kristoffersen 
Lilian Ivanouw 
Ingeborg Vang

1 FB (nr. 1)
(nr. 17)

kl. 9—10 
- 10—11 
- 11—12

geografi ..........  
dansk ............. 
engelsk ..........

.. Vagn Selmer Sørensen 

.. Vagn Selmer Sørensen 

.. Christian Bjørnild

Hanne Jacobsen 
Helene Lipka Hansen 
Astrid Beer
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1 fa (nr. 29) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

. Hanne Jacobsen

. Kirsten Rosenstock

. Kirsten Rosenstock
1 fb (nr. 1) kl. 10—11 geografi ........... . Nonnie Schrøder

(nr. 29) - 11—12 dansk .............. . Nonnie Schrøder
- 12—13 regning ........... . Lilian Ivanouw

2 FA (nr. 1) kl. 11 — 12 engelsk ........... . Bent Jensen
- 12—13 geografi ........... . Freilif Mortensen

2 FB (nr. 18) kl. 11 — 12 regning ........... . Børge Petersen
- 12—13 engelsk ........... . Kai Garulf

2 fa (nr. 30) kl. 11—12 dansk .............. . Helene Lipka Hansen
- 12—13 historie ........... . Helene Lipka Hansen

2 fb (nr. 27) kl. 11—12 dansk .............. . Else Folkov
- 12—13 regning ........... . Aase Kristensen

3 fa (nr. 6) kl. 11 — 12 regning ........... . Ellen Pedersen
(nr. 7) - 12—13 engelsk ........... . Peter Elmkilde

I ea (nr. 26) kl. 10—11 engelsk ........... . Peter Tendal
- 11 — 12 dansk .............. . Aase Kristensen
- 12—13 geografi ........... . Else K. Linholter

11 ea (nr. n) kl. 8— 9 naturhistorie ... . Ellen Pedersen
(nr. 27) - 9—10 tysk ................. . Egon Stich

- 10—11 dansk .............. . Else Folkov
III EA (nr. læ) kl. 8—11 dansk .............. . Kai Garulf
111 eu (nr. 28) kl. 8—11 regn. 4- matm. . Poul Prip

Astrid Beer
Børge Petersen 
Edel Broe Jensen 
Bent Rasmussen 
Poul Milberg Petersen 
Erik Olsen
Hanne Jacobsen
Vagn Selmer Sørensen 
Peter Tendai 
Peter Tendai
Roland Kofoed 
Roland Kofoed 
Erik Høy 
Erik Høy
Kirsten Rosenstock 
Else Folkov
Jytte Falk Jørgensen 
Kai Garulf 
Else Galle
Freilif Mortensen 
Else Galle
Aase Kristensen 
Gudrun Haahr 
Emma Sloth

FREDAG DEN 21. JUNI

3 A (nr. 4) kl. 9—10
- 10—11

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

.. Henning Østerberg 

.. Inge Nissen
3 C (nr. 22) kl. 8— 9 dansk ............. .. Arne Kristoffersen

- 9—10 regning .......... .. Kirsten Rosenstock
4 A (nr. 24) kl. 10—11 dansk ............. .. Bent Jensen

- 11—12 regning .......... .. Erik Olsen
4 C (nr. 5) kl. 10—11 dansk ............. .. Christian Bjørnild

- 11—12 geografi .......... .. Christian Bjørnild
4 a (nr. 10) kl. 10—11 geografi .......... .. Else Galle

- 11 — 12 dansk ............. .. Else Galle
4 b (nr. 31) kl. 10—11 dansk ............. .. Emma Sloth

- 11—12 regning .......... .. Kirsten Sørensen
4 d (nr. 7) kl. 10—11 dansk ............. .. Jytte Falk Jørgensen

- 11 — 12 regning .......... .. Edel Broe Jensen
5 B (nr. n) kl. 9—10 naturhistorie .. .. Børge Petersen

(nr. 21) - 10—11 dansk ............. .. Børge Petersen
- 11—12 regning .......... .. Erik Høy

Nonnie Schrøde- 
Hanne Jacobsen 
Bodil Kærn Jørgensen 
Bodil Kærn Jørgensen 
Ole Jensen 
Ole Jensen
Henning Øster be rg 
Poul Leth Petersen 
Peter Elmkilde 
Peter Elmkilde 
Freilif Mortensen 
Kirsten Sørensen 
Bent Jensen
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5 b (nr. 32) kl. 10—11
- 11—12
- 12—13

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

.. Bent Rasmussen 

.. Bent Rasmussen 

.. Hanne Jacobsen

Erik Olsen
Birgit Madsen
Nonnie Schrøder

5 C (nr. 26) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. Lilian Ivanouw

.. Jytte Bagge Andersen

.. Jytte Bagge Andersen

Sigrun Nordstrøm 
Sigrun Nordstrøm 
Bent Nielsen

5 V (nr. 29)

(nr. n)

kl. 10—11
- 11 — 12
- 12—13

kristendomsk.
dansk .............
naturhistorie ..

.. Arne Kristoffersen 

.. Kirsten Rosenstock 

.. Birgit Madsen

Edel Broe Jensen 
Else K. Linholter 
Poul Leth Petersen

1 FA (nr. 16) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. Knud Haugstrup Jensen

.. Carl Mortensen

.. Carl Mortensen

Peter Tendal
Else K. Linholter
Else K. Linholter

2 FA (nr. 17) kl. 8— 9
- 9—10

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

.. Roland Kofoed 

.. Bent Nielsen
Inge Nissen 
Egon Stich

2 FB (nr. 18) kl. 8— 9
- 9—10

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

.. Erik Høy 

.. Erik Høy
Ole Jensen
Arne Kristoffersen

2 fa (nr. 30) kl. 8— 9
- 9—10

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

.. Kirsten Rosenstock

.. Gudrun Haahr
Jytte Falk Jørgensen 
Poul Milberg Petersen

2 fb (nr. 6)
(nr. 7)

kl. 11—12
- 12—13

fysik ..............
engelsk ..........

.. Jytte Bagge Andersen 

.. Peter Elmkilde
Børge Petersen 
Bent Jensen

3 fa (nr. 31) kl. 8— 9
- 9—10

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

.. Emma Sloth 

.. Emma Sloth
Ellen Pedersen 
Roland Kofoed

I EA (nr. læ)

(nr. n)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk .............
engelsk ..........
naturhistorie ..

.. Kai Garulf

.. Jytte Falk Jørgensen

.. Ellen Pedersen

Christian Bjørnild
Peter Tendal
Freilif Mortensen

11 EA (nr. 6) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

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

.. Poul Prip

.. Christian Bjørnild

.. Poul Milberg Petersen

Jytte Bagge Andersen 
Kai Garulf 
Egon Stich

Ny Østensgård skole, april 1957.

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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