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O

NY ØSTENSGARD
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1957-58
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen 
onsdag d. 18., torsdag d. 19. og fredag d. 20. juni 

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



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1958

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 111 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.

Olaf Petersen.
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Skoleefterretninger.

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

klasser onsdag den 18. juni, torsdag den 19. juni og fredag den 20. 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.

Elevernes håndarbejder, tegninger og sløjdarbejder er fremlagt i pigernes 
gymnastiksal. — Der er adgang til at besé arbejderne i de tre dages læsetid samt 
torsdag aften kl. 193°-203°.

Lørdag den 21. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 23. juni og slutter den 11. august. Det nye skoleår 

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

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 30. april 648 piger, 639 drenge, ialt 1287 børn.
Eleverne er undervist i 47 klasser fordelt således - grundskolen: 14 pige- og 

14 drengeklasser, den eksamensfri mellemskole: 6 pige- og 5 drengeklasser, 
eksamensmellemskolen: 3 pige-, 4 drenge- og 1 fællesklasse.

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 hen
vendelse om indskrivning rettes i alle tilfælde til distriktsskolen.

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

lærere, 20 kvindelige og 23 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 9-10 og fredag kl. 12-13.
Skolesundhedsplejersken træffes daglig.
Skolens tandlægeafdeling er daglig åben kl. 830-15; den ledes af tandlæge 

Inge Thygesen med klinikassistent Birthe Haucke Nielsen.
Skolebespisningen forestås af økonoma Esther Andersen.
Skolebetjent Oscar Andersen bor Blommehaven 10.
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Overflytningen til Kirsebærhavens skole.

Den 25. oktober blev Kirsebærhavens skoles småbørnsafdeling taget i brug, idet 
8 lokaler blev benyttet af Ny Østensgård skole resten af skoleåret.

Den 6. marts 1957 blev yderligere en gymnastiksal taget i brug.
Den 12. august 1957 overflyttedes fra Ny Østensgård skole 435 elever til Kirse

bærhavens skole, der hermed begyndte som selvstændig skole under skoleinspektør 
Orla Lundbos ledelse.

På festlig vis indledtes dagen. Kl. 9 samledes alle børnene i Ny Østensgård 
skoles „store gård“. Børnene, der skulle begynde i den ny skole, var i dagens| 
anledning meget betegnende blevet forsynet med kirsebærgrene og flag. Udskillel
sen markeredes ved, at Kirsebærhavens børn med de to inspektører og Ny Østens-1 
gård skoles lærerrådsformand i spidsen vandrede over til Kirsebærhaven, hvor der 
blev plantet to kirsebærtræer, idet man samtidig fra Ny Østensgård skoles side ud
trykte de bedste ønsker for „aflæggeren“.

I årets løb.

Idræt: Den frivillige idræt i sommerhalvåret blev drevet ihærdigt af piger og 
drenge, og resultatet blev et stort antal skoleidrætsmærker, 70 til pigerne og 94 til 
drengene.

Ved de københavnske skolers idrætsdag deltog 160 piger i stafetløb og lang
bold og 80 drenge i fodbold, atletik og stafetløb.

Den årlige fodboldkamp mellem lærere og elever endte uafgjort 3-3, i lang
boldkampen blev lærerinderne besejret af de ældste piger.
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I det nordiske skoleidrætsstævne i Oslo deltog en dreng fra 2 FA på fodbold
landsholdet.

I vinterhalvåret har 45 piger fået undervisning i folkedans, og et stort antal 
elever både piger og drenge har deltaget i frivillig gymnastik. Sæsonen afsluttedes 
den 21. marts med en fælles opvisning for interesserede forældre og elever, der 
glædede sig over de opnåede resultater.

Et elitehold på 9 drenge forsøgte sig atter ved den svære konkurrence om 
københavnsmesterskabet i skole gymnastik og viste pæn fremgang.

Politiets færdselsundervisning har omfattet alle klasserne fra 2. kl. og opefter.

Feriekolonierne. I sommeren 1957 har skolen haft mange elever på feriekolo
nier, hvor børnene har tilbragt ca. 3 uger i dejlige omgivelser og har hentet styrke 
til vintermånederne. Pigerne har været på „Gillegården“ i Gilleleje og „Svallerup“ 
ved Kalundborg. Drengene har været fordelt på „Skansen“ ved Rørvig og „Gildal“, 
Set. Georgs gildets ferielejr på Bornholm. På samtlige kolonier har skolens lærer
kræfter forestået arbejdet.

Lejrskoleophold. Den 13. august 1957 tog pigerne i III a på lejrskole til Søn
derjylland. De følgende 8 dage foretog man med Vollerup på Als som udgangspunkt 
ture til mange af denne landsdels minderige steder. En dag gik turen til Dybbøl 
med ophold i Møllehuset med de mange minder fra krigene 1848 og 64, videre til 
skanserne og rundt til krigergravene ved alfarvej. Et besøg på Sønderborg slot 
under glimrende førerskab gav deltagerne idé om det liv, der i århundredernes 
løb har rørt sig hér, og en heldagstur vestpå med ophold bl. a. i Gallehus, Løgum
kloster og ved Højer sluser var blandt de oplevelser, der vil huskes.

Træning i spring ved 
frivillig gymnastik.
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På arbejde i 
Made skov.

En dejlig formiddag tilbragtes i den nærliggende skov, hvis zoologiske og bota
niske hemmeligheder eftersporedes, og en dag var det stranden, der studeredes. 
Denne tur endte - som det ofte var tilfældet - med vandgang for de modigste. Når 
dertil kan føjes, at aftener og fritimer tilbragtes på den fornøjeligste måde, vil det 
sikkert forstås, at III mellems sønderjyllandstur var en oplevelse, pigerne tænker 
tilbage på med glæde. Ledere var Ellen Pedersen og Else Folkov.

I begyndelsen af september måned havde 2 fa lejrskole på Kjellerup ungdoms
herberge, der ligger midtvejs mellem Silkeborg og Viborg. - Foruden seværdig
heder på Blicher-egnen, i Viborg og ved Himmelbjerget besøgtes i Kjellerup: Et 
andelsmejeri, et mønsterlandbrug, et væveri og et moderne børnehjem. Ledere var 
Hanne Jacobsen og Kirsten Rosenstock.

2 FB var i september 1957 under ledelse af Egon Stich og V. Selmer Sørensen i 
lejrskole på Bornholm. Holdet var indlogeret på Rønne vandrerhjem. Ved stor velvilje 
fra „De bornholmske Jernbaner“ fik drengene pr. bus, tog og til fods set alle øens
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seværdigheder og besøgt øens bekendte tivoli: „Brændegårdshaven“. Der arbejdedes 
daglig nogle timer i skolestuen med løsning af opgaver, tegning og stilskrivning.

Det er ledernes overbevisning, at lejrskolen på en sjælden god måde bringer 
bybørnene i kontakt med andre landsdeles mennesker, landets natur og erhverv.

2. oktober gæstede kgl. skuespiller Henrik Malberg vor skole, og det blev en 
enestående oplevelse for vore store elever at høre ham varmt og inderligt tolke 
Helge Rodes enakter: „Alt er godt“. Bagefter spillede Malberg - liggende på et 
bord med sin overfrakke som silketæppe - scenen, hvor Jeppe vågnede op i baronens 
seng, så livagtigt, som kun den store Holberg-fortolker formår, og han lønnedes 
med intens lytten og bragende bifald.

Den 2. oktober orienterende møde med forældrene til eleverne i 5. klasserne 
ang. de to mellemskoleformer, specielt vedrørende optagelsen i eksamensmellem
skolen. Efter mødet var der lejlighed til at samtale med klassens lærere og bese de 
skriftlige arbejder.

I november måned deltog skolen i forældreugen. 12. og 14. nov. var forældrene 
indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser, og mange kom til 
stede. Den 13. nov. afholdtes stort aftenmøde „Lejrskoleliv i tale, lysbilleder og 
film“ med supplerende oplevelser ved årets lejrskoleledere; det blev en farverig 
og fornøjelig tur næsten Danmark rundt.

13. december foretoges papirindsamling. Trods det lidt sene tidspunkt på året, 
lykkedes det dog at få indsamlet ca. 10| tons. Indtægten blev en god hjælp til 
opbygning af skolens eget teater. Til alle både store og små, der medvirkede, bringes 
skolens bedste tak.

22. december samledes børnene i hold om det store juletræ i pigernes gym
nastiksal. Det blev en stemningsfuld og smuk oplevelse for eleverne, der var meget 
betaget af „Luciabruden og hendes terner“, der med lys i hænderne og under afsyn
gelse af „Luciasangen“ ved skolens kor højtidsfuldt skred frem gennem salen.

Det skønne træ var atter i år en gave fra skolenævnet.



„Retten er sat“
i Kardemomme by.

Besøg af „Norden“s rejselektorer: Folkskollärare Tore Jönsson, Malmø, gæstede 
skolen den 7. januar og fortalte indgående om den skånske middelalderborg „Glim- 
mingehus“ og viste en række farverige lysbilleder fra Skåne. Den 21. januar 
kom skoleinspektør Olav Sundet fra Oslo. Ud fra Bjørnsons bondefortællinger gav 
han i rig causerende form - en fængslende og levende fremstilling af skikkelser og 
situationer særlig hentet fra „Arne“.

6. februar fejredes „Skolebespisningen i København"s 75 års fødselsdag med 
ekstra belagte „madder“ over hele linien.

12. februar indbød skolenævnet — fælles for naboskolerne „Ny Østensgård“ og 
„Kirsebærhaven“ til „Hyggeaften i vinhaven“. Det blev en sammenkomst helt for 
sig med et rigt afvekslende program —ret en broget aften-og sluttende med kaffe
drikning. Formålet at rystes og synge sig sammen lykkedes i fuldt mål.

5. marts. I „Norden“s distriktsmøde for Valby-skolernes forældre i Lykkebo 
aula deltog man også her fra skolen og lyttede til direktør Bent Wellejus’ meget 
interessante foredrag: „Nordens stilling i det nye Europa“ og glædede sig over den 
meget smukke svenske rejsefilm „Fjellet i sol“.

Skolekomedien: Den 14., 15. og 16. marts stod i skolekomediens tegn. Ca. 50 
piger og drenge, udvalgt blandt alle skolens elever, gik med liv og lyst til opgaven, 
en dramatisering af Thorbjørn Egners kendte børnebog: „Folk og røvere i Karde
momme by“ og forestillingerne - 6 ialt - blev opført til lige stor glæde for de unge 
skuespillere som for publikum.

18. marts kaldte skolenævnet til forældremøde. Her vistes Aage Krarup Niel
sens store pragtfulde tone-farvefilm: „Bali i hverdag og fest“.
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Skoleballet afholdtes i år den 19. april med deltagende elever fra IV—III em- 
og 3.-2. fm-klasserne samt skolens lærere. Det blev et festligt og fornøjeligt forårs
bal.

Sommerfesten. Traditionen tro samles vi atter til sommer- og familiefest - 
den 14. juni — omkring midsommerstangen, hvor vore flinke folkedansere vil glæde 
os med de gamle danse og en række af skolens elever underholde på forskellig vis.

Erhvervsvejledning: Skolens afgangsklasser har været samlet til 2 timers 
erhvervsvejledning med foredrag, skoleradio og film. Efter foredraget har de enkelte 
klasselærere fortsat linien på grundlag af heftet „Mit fremtidige arbejde“ og „Er
hvervskartoteket“ .

Tegning: 10 elever har modtaget et diplom fra „International Youth Library“ 
i München med besked om, at deres tegninger deltager i en udstilling, der går ver
den rundt. Skolen er også repræsenteret på INSEA’s internationale vandreudstilling 
af elevarbejder fra 14-18 år. Desuden har en elev fået en tegning præmieret ved en 
udstilling i Jugoslavien.

En række personlige forbindelser til Norge er knyttet, og den sædvanlige ud
veksling af tegninger med københavnske skoler fortsætter.

Som noget nyt maler pigerne i III em farverige kimorakker, mens piger i I em 
og 2 fm broderer puder, de selv har tegnet.

Filmkundskab: 2 FB har haft en time ugentlig i filmkundskab. Gennem repor
tage- og dokumentarfilm samt større spillefilm prøver man at vise eleverne filmens 
teknik og virkemidler for at lære dem at skelne mellem lødige og underlødige film.

I Skolescenens teater- og biografforestillinger har i 1957-58 deltaget henholds
vis 222 og 294 elever. - Det store abonnenttal har medført, at eleverne må fordeles 
over flere forestillinger, hvorfor søskende ikke længere kan regne med at se fore
stillingerne samtidig. Som særlig forestilling har IV A og IV u overværet Folke
teatrets forestilling: „Den politiske kandestøber“.

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 ugentlige timer. Det ville være hensigtsmæssigt, om forældrene 
ville påse, at deres barn (børn) nøje overholder udlånsfristen. Interessen for fri
tidslæsning er overordentlig stor.

Læsestue. I lighed med andre københavnske skoler er 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- 
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lingen, kigge i tidsskrifter eller tegne. Netop det frivillige i valg af beskæftigelse 
gør, at besøget på læsestuen i vinterhalvåret er stort. Håndbogssamlingens 700 bind 
benyttes meget såvel i undervisningens tjeneste som i fritiden.

Skolehaven: 135 børn har i det forløbne år haft skolehave. Med flid og inter
esse gik børnene op i arbejdet, og ved sæsonens slutning var der rige afgrøder at 
bære hjem.

I det forløbne år er afholdt en række klassef or ældremøder, 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 20. juni kl. 1930 med uddeling af eksamensbeviser og 
præmier, samt afskedtagen med de udgående elever. — Forældre og interesserede 
er velkomne.

Praktiske oplysninger.

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

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1959- 
60 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 1958, 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 1958. Udskrivning fra 
skolens 3 FM og III EM skal godkendes af skolenævnet.

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 er beskæftiget 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.
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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.

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 skal kunne forevises på forlangende. Cyklen skal stilles på 
den anviste plads og må være låst. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler 
eller cykledele. 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.

Henvendelse 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 skole
bespisningen.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselæ
rerne i det forløbne år har solgt for 8.700 kr. mærker. — Der er grund til at be
mærke, 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.
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Til forældrene.
Da det er af 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.
Blommehaven, Blommestien, Blushøjvej, Borghaven fra 23 og 26, Bærhaven, 

Danhaven fra 27 og 32, Druehaven, Englodden, GI. Køge Landevej fra Folehaven 
til kommunegrænsen, Grønnehave Allé, Harrestrup Allé, Humlehaven fra 43 og 38, 
Kirsebærhaven, Stakhaven, Stakleddet, Urtehaven ulige nr. fra Frugthaven til kom
munegrænsen samt lige nr. fra 24, Vigerslevvej fra 281 og 282, Vinhaven fra 1 til 
53, Østergårds Allé. - Haveforeningerne: „GI. Enghave“, Folehaven; „Parkvæn
get“, GI. Køge Landevej; „Solhøj“, GI. Køge Landevej.

På den lange gade i Møgeltønder.
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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 også har virket som skolenævn for Kirsebær
havens skole, har arbejdet været af noget større omfang, men det har glædet skole
nævnet at kunne medvirke ved fællesarrangementer for de to skoler.

Endvidere har skolenævnet deltaget i andet arbejde udenfor skolen, f. eks. som 
medindbyder til foreningen „Norden“s Valby-arrangement.

Skolenævnet har igen i år haft nogle sager vedrørende udmeldelse fra III EM 
og 3 FM, og man skal derfor påny henlede forældrenes opmærksomhed på, at skole
nævnet som sin principielle indstilling har, at børn, der har påbegyndt disse klasse
trin, bør fuldende disse, hvorfor der kun ganske undtagelsesvis vil kunne forventes 
tilladelse 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.

Snedker Peder Glasdam, Druehaven 1.
Cand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads Allé 24.
Fuldmægtig, cand, polit. Børge Jonasen, GI. Køgevej 126 (formand).
Husmoder Karen Katzeff, Bekkersgård Vænge 22.
Værkfører Eigil Olsen, Folehaven 53.
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Årsafslutningen 1958.
(Besøgsdage).

Efter hver time er der frikvarter. Kl. 8’0—9; 950—101"; 11-111“;
12-1210 og 13-1310.

ONSDAG DEN 18. JUNI

III EA (nr. 16)
(nr. læ)

kl.
kl.

8-11
8-11

historie ......
tysk ..........

...... Christian Bjørnild

...... Egon Stich
Else K. Linholter
Poul Milberg PetersiII I ea

TORSDAG DEN 19. JUNI

1 A (nr. 11) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Erik Høy
- 9-10 regning ..... ...... Emma Mouritzen i orsdaCi :

1 B (nr. 12) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Kjeld Andersen ——*-- '—yj ——-
1 C (nr. 13) kl.

9-10
8- 9

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

...... Ole Gade Mikkelsen

...... Arne Kristoffersen »-3-. HEB d 1
- 9-10 regning ...... ...... Bent Jensen 10: ZEB a I

1 a (nr. 2) kl. 8- 9 
9-10

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

...... Else Folkov

...... Emma Sloth 10-H . /FA r. 7
81 b (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Johanne Jaul Il-li- 5 V. d

- 9-10 regning ...... ...... Kirsten Rosenstock IL-ß: 5-D- k.1 C (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Aase Kristensen
- 9-10 regning ...... ...... Lissie Thor ding

2 A (nr. 11) kl. 10-11 dansk ........ ...... Bent Jensen i
- 11-12 regning ...... ...... Kjeld Andersen

2 B (nr. 12) kl. 10-11 dansk ........ ...... Børge Petersen Q-q•* j/
2 C (nr. 13) kl.

11-12
10-1 1

regning ......
regning ......

...... Roland Kofoed

...... Bent Nielsen q-io. HB r lo
- 11-12 dansk ........ ...... Knud Haugstrup Jensen

2 a (nr. 2) kl. 10-11 dansk ........ ...... Else Galle
- 11-12 regning ...... ...... Ingeborg Vang

2 b (nr. 3) kl. 10-11 dansk ........ ...... Lissie Thording
- 11-12 regning ...... .....  Arne Kristoffersen

2 C (nr. 4) kl. 10-11 dansk ........ ...... Kirsten Sørensen
- 11-12 regning ...... ...... Inger Bremer

3 A (nr. 14) kl. 10-11 dansk ........ ...... Roland Kofoed
- 11-12 regning ...... ...... Ole Gade Mikkelsen

3 B (nr. 15) kl. 10-11 regning ...... ...... Arne Kristoffersen
- 11-12 dansk ........ ...... Bent Nielsen
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3 a (nr. 5) kl. 10-11
- 11-12

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

Astrid Beer
Kirsten Sørensen

3 b (nr. 23) kl. 10-11 dansk ............... Ellen Pedersen
- 11-12 regning ............. Else Galle

4 A (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ................ Henning Østerberg Ingeborg Vang
- 9-10 regning ............. Inge Nissen Ingeborg Vang

5 A (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ............... Bent Jensen Inger Bremer
(nr. n) - 9-10 naturhistorie .... Peter Tendal Inger Bremer

(nr. 16) - 10-11 regning ............. Peter Tendal Ingeborg Vang
5 B (nr. 24) kl. 10-11 dansk ................ Erik Høy Ingeborg Vang

- 11-12 historie ............. Erik Høy Aase Kristensen
- 12-13 regning ............. Freilif Mortensen Ole Gade Mikkelsen

5 C (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ............... Christian Bjørnild Karen Overgaard Petersen
- 9-10 regning ............. Else Folkov Karen Overgaard Petersen
- 10-11 historie ............. Kjeld Andersen Knud Haugstrup Jensen

5 D (nr. 18) kl. 10-11 regning ............. Poul Milberg Petersen Kirsten Rosenstock
- 11-12 dansk ............... Vagn Selmer Sørensen Lissie Thording
- 12-13 kristendomsk. .. Vagn Selmer Sørensen Lissie Thording

5 b (nr. 10) kl. 10-11 dansk ............... Emma Sloth Egon Stich
- 11-12 historie ............. Emma Sloth Bodil Kærn Jørgensen
- 12-13 regning ............. Kirsten Sørensen Kjeld Andersen

1 FA (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ................ Freilif Mortensen Else Galle
- 9-10 geografi ............. Freilif Mortensen Else Galle
- 10-11 regning ............. Ole Gade Mikkelsen Vagn Selmer Sørensen

1 fc (nr. n) kl. 10-11 naturhistorie .... Aase Kristensen Inge Nissen
(nr. 9) - 11-13 emne ................. Jytte Bagge Andersen Else Folkov

2 FA (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ................ Carl Mortensen Kirsten Sørensen
- 9-10 historie ............. Carl Mortensen Kirsten Sørensen

2 FB [nr. 1) kl. 8- 9 dansk ............... Vagn Selmer Sørensen Poul Prip
- 9-10 geografi ............. Vagn Selmer Sørensen Poul Prip

2 fa (nr. 7) kl. 8- 9 regning ............. Vagn Selmer Sørensen Bodil Kærn Jørgensen
- 9-10 engelsk ............. Knud Haugstrup Jensen Bodil Kærn Jørgensen

2 fb (nr. 8) kl. 8-10 emne ................. Else K. Linholter Roland Kofoed
3 fa (nr. 9) kl. 8- 9 engelsk ............. Kirsten Rosenstock Børge Petersen

- 9-10 regning ............. Ellen Christoffersen Børge Petersen
I EA (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ................ Ellen Christoffersen Astrid Beer

- 9-10 historie ............. Kai Garulf Erik Høy
- 10-11 engelsk ............. Inger Bremer Jytte Døør-Nielsen

I ea (nr. 21) kl. 8- 9 engelsk ............. Jytte Døør-Nielsen Peter Tendal
- 9-10 dansk ................ Ellen Pedersen Christian Bjørnild
- 10-11 geografi ............. Freilif Mortensen Else K. Linholter

II EA (nr. n) kl. 8- 9 naturhistorie .... Ellen Pedersen Ole Gade Mikkelsen
(nr. 22) - 9-10 tysk .................. Egon Stich Poul Milberg Petersen

- 10-11 dansk ............... Kai Garulf Else Folkov
11 ea (nr. læ) kl. 9-10 dansk ............... Aase Kristensen Astrid Beer

(nr. f) - 10-11 fysik ................. Poul Prip Jytte Bagge Andersen
(nr. læ) - 11-12 historie ............. Else K. Linholter Kai Garulf
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FREDAG DEN 20. JUNI

4 B (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ............. • Egon Stich Arne Kristoffersen
- 9-10 regning .......... ■ Vagn Selmer Sørensen Arne Kristofferser

4 a (nr. 21) kl. 8- 9 regning .......... • Ingeborg Vang v Bent Nielsen
- 9-10 dansk ............. ■ Bodil Kærn Jorgensen Egon Stich

4 b (nr. 10) kl. 8- 9 regning .......... ■ Ellen Pedersen Ole Gade Mikkelsen
- 9-10 dansk ............. ■ Kirsten Sørensen Henning Østerber^2

5 a (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ............. • Else Galle Børge Petersen
- 9-10 geografi .......... ■ Else Galle Karen Overgaard Petersen
- 10-11 regning .......... ■ Astrid Beer Christian Bjørnild

5 c (nr. 5) kl. 9-10 dansk ............. . Ingeborg Vang Lissie Thording
- 10-11 regning ........... • Inge Nissen Emma Mouritzen
- 11-12 historie ........... ■ Knud Haugstrup Jensen Emma Mouritzen

5 d (nr. 23) kl. 9-10 regning ........... . Inger Bremer Bent Jensen
- 10-11 historie ........... ■ Roland Kofoed Bent Jensen
- 11-12 dansk .............. . Jytte Døør-Nielsen Arne Kristofferser

1 FB (nr. 19) kl. 9-10 dansk .............. . Børge Petersen Bent Nielsen
- 10-11 engelsk ........... . Børge Petersen Inger Bremer
- 11-12 regning ........... . Peter Tendal Helene Lipka Hansen

1 FC (nr. 18) kl. 9-10 regning ........... . Erik Høy Ellen Pedersen
- 10-11 dansk .............. . Poul Milberg Petersen Karen Overgaard Petersen
- 11-12 geografi ........... . Poul Milberg Petersen Karen Overgaard Petersen

1 fa (nr. 7) kl. 8- 9 emne ............... . Inge Nissen Knud Haugstrup Jensen
- 9-10 emne ................ . Inge Nissen Aase Kristensen
- 10-11 regning ........... . Lissie Thording Bodil Kærn Jørgen sen

1 fb (nr. 8) kl. 8- 9 engelsk ........... . Inger Bremer Kjeld Andersen
- 9-10 dansk .............. . Emma Mouritzen Kjeld Andersen
- 10-11 regning ........... . Helene Lipka Hansen Freilif Mortensen 

Erik Høy2 FA (nr. 1) kl. 8- 9 geografi ....... „. . Vagn Selmer Sørensen
- 9-10 engelsk ........... . Poul Milberg Petersen Roland Kofoed

2 FB (nr. 17) kl. 8- 9 regning ........... . Christian Bjørnild Kai Garulf
- 9-10 engelsk ........... . Christian Bjørnild Kai Garulf

2 fa (nr. 6) kl. 8- 9 dansk .............. . Kirsten Rosenstock Freilif Mortensen
- 9-10 geografi ........... . Kirsten Rosenstock Ole Gade Mikkelsen

2 fb (nr. 15) kl. 8- 9 regning ........... . Aase Kristensen Bent Jensen
- 9-10 engelsk ........... . Knud Haugstrup Jensen Freilif Mortensen

3 fa (nr. 9) kl. 8-10 emne ................ . Helene Lipka Hansen Astrid Beer
II EA (nr. læ) kl. 8-11 engelsk ........... . Jytte Døør-Nielsen Peter Tendal
III ea (nr. 22) kl. 8-11 regn, og matm. . Emma Sloth Jytte Bagge Andersen

Ny Østensgård skole, april 1958.

Maria Jensen.
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