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Skoleefterretninger.

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

klasser onsdag den 20. juni og torsdag den 21. 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.

Elevernes håndarbejder, tegninger og sløjdarbejder er fremlagt i drengenes 
gymnastiksal. - Der er adgang til at besé arbejderne i de to dages læsetid samt 
onsdag aften kl. 1830-1 930.

Fredag den 22. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 23. juni og slutter den 11. august. Det nye skoleår 

begynder mandag den 13. august. Nyindskrevne børn til 1. klasserne møder dog først 
mandag den 20. august kl. 9.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 1. april 535 piger, 532 drenge, ialt 1067 børn.
Eleverne er undervist i 41 klasser fordelt således — hovedskolen.- 7 pige- og 

6 drengeklasser samt 24 fællesklasser; 1 fælles I real; eksamensmellemskolen: 
2 fællesklasser samt fælles realklasse.

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: Skoleinspektør, 2 viceinspektører, 5 overlærere, 

20 kvindelige og 15 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 9-10.
Skolesundhedsplejersken Lissy Elsborg træffes daglig kl. 9-15 undtagen ons

dag og fredag.
Skolens tandlægeafdeling er daglig åben kl. 830—1430, dog lørdag kl. 8-14; den 

ledes af tandlæge Inge Thygesen med klinikassistent Birthe Haucke Nielsen.
Mælkeuddelingen forestås af mælkeuddeler Esther Andersen.
Skolebetjent Oscar Andersen bor Blommehaven 10.
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I årets løb.

Den frivillige idræt på Valby stadion har været afholdt også i år, det blev 50 
idrætsmærker til pigerne og 70 til drengene.

Ved de københavnske skolers idrætsdag deltog 60 piger og 82 drenge. To 
pigehold gik til finalen på Østerbro stadion: 7a i stafetløb og realklassen i håndbold. 
- To drengehold nåede også finalen: 7bu og realklassen. Begge hold gik ubesejret 
igennem og hjemførte to faneplader.

Ved finalen i Østerbro svømmehal deltog to drengehold. 7bu blev nr. 2 i 8 x 25 
m brystsvømning, medens drengene fra realen slog alle andre i 4 x 25 m crawl - 
tid: 1.01.2 — faneplade.

22 piger har taget svømmeprøvens bronzemærke. 38 drenge tog bronze - og 
28 sølvmærket - 9 drenge bestod livredderprøven.

Drengene stillede atter i år op til de københavnske skolers gymnastikturnering 
— i første runde slog Ny Østensgård Vanløse skole.

Gymnastikmærkeprøverne foregår i april og ca. 20 drenge er indstillet.

Pigerne har arbejdet ihærdigt med frivillig gymnastik og folkedans. Sæsonen 
afsluttedes med en vellykket opvisning for forældre og interesserede den 27. marts. — 
Piger fra skolens fjerdeklasser har medvirket ved en opvisning på Jonstrup semina
rium den 31. marts.

Politiets færdselsundervisning har omfattet eleverne fra 2. klassetrin til real
klassen. — Fredag den 26. januar overværede det samlede lærerpersonale en værdi
fuld instruktion i færdselslære - teoretisk som praktisk - ved færdselseksperterne: 
Politiassistent Richard Lindebro og kommunelærer Felix Clausen.
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Feriekolonierne. I sommeren 1961 har skolen haft mange elever på feriekolo
nier, hvor børnene har tilbragt ca. 3 uger i smukke omgivelser og har hentet kræftei 
til vintermånederne. Pigerne har været på „Gillegård“ i Gilleleje. Drengene har 
været på „Hegedal“ ved Hobro og „Skansen“ ved Rørvig. På samtlige kolonier har1 
skolens lærerkræfter forestået arbejdet.

Lejrskoleophold og udenlandsrejse.
7 A afholdt lejrskole på „Dybbøl Banke“ 9.-17. september under ledelse af 

Christian Bjørnild og Bent Nielsen.
„Vi besøgte skanserne og Dybbøl Mølle, Sønderborg Slot, Idrætshøjskolen, 

Egernsund Teglværk og sluttede af med en stor udflugt over Sankelmark til Slesvig; 
på tilbageturen gæstedes Flensborg. - Vejret var for det meste godt, og vi var enige 
om, at sønderjyllandslejren havde været en stor oplevelse.“

I real havde en vellykket tur til Læsø i den første uge af september under 
ledelse af Ellen Christoffersen og Vagn Selmer Sørensen.

„Særlig rart var det, at solen viste sig fra sin bedste og blankeste side, det 
havde vi jo ikke været forvænt med i sommerferien. Opgaverne dækkede Læsø’s 
museum, havnen, kirken, spinderiet og en hel dags ophold på en bondegård.

Programmet var lagt således, at vi foruden opholdet på øen også nåede at 
overvære en fiskeriauktion i Frederikshavn og deltog i en bustur til Ålborg.

Arbejdsmappernes indhold tyder på, at eleverne har opnået et grundigt kend
skab til virksomhederne på en ø og deres særlige arbejdsvilkår; men vigtigst var 
det vel, at eleverne gennem deres opgaveløsning kom øens indbyggere på nært hold.

7 a på Bornholm.
„Efter en kold og våd ferie fik vi 7 a 8 dage med sol og sommer - ja, vi blev vir

kelig overbeviste om, at Bornholm bærer sit tilnavn „Solskinsøen“ med rette.
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Til fods og pr. bus oplevede vi nu alt det, som på skolen kun havde været ord 
og billeder, og lejrskoleopholdet i „Onsbæk blokhus“ indfriede således selv vore 
største forventninger.“ Ledere var Elly Hass og Jytte Bagge.
Englandsturen.

Den 13.—26. september var 31 af skolens elever på besøg hos skolevenner i 
Billingshurst under ledelse af Carl Mortensen, Peter Tendal og Kirsten Bjørnild.

„Efter at have forceret Vesterhavets skummende bølger kørte vi med bus direkte 
til the Weald Country Secondary School, hvor vore gæstfri værter afhentede os. 
De følgende dage var fyldt med indtryk og oplevelser, som alle sugede til sig i rigt 
mål. Hver morgen samledes vi på skolen og deltog i den fælles morgenandagt. Flere 
dage havde vore elever lejlighed til at overvære den daglige undervisning. Des
uden var der ind imellem arrangeret sportskampe, filmforevisning, foredrag m. m. 
Vi fik indtryk af et rigt nuanceret skoleliv, præget af både arbejde og fællesoplevel
ser, med vægten lagt på det karakter- og selvstændighedsdannende.

Ud over dette indblik i engelsk skoleliv fik vi - og det var vel nok den største 
oplevelse og det mest værdifulde ved turen - lov til at leve med i en engelsk families 
hverdag.

Et vist indblik i engelsk historie og kultur fik vi gennem udflugter til kendte 
steder i Sydengland: Arundel Castle, Londons seværdigheder, Windsor, Eton, Ports
mouth, Isle of Wight, Parham House og Brighton.

Hjemrejsen gik over Dover, Kanalen og Ostende til Hamborg, hvorfra vi efter 
et kort ophold fortsatte med Skandinavien-Hollandsekspressen og nåede København 
den 26. september om aftenen, glade og fyldte med indtryk og oplevelser efter en 
begivenhedsrig udenlandsfærd.“
F.N. Dagen.

En af skolens elever særdeles velbesøgt udstilling bestående dels af oplysende 
materiale forarbejdet af elever, dels af bøger fra biblioteket samt pjecer udsendt af 
F.N markerede i år de Forenede Nationers Dag.
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Børnebogsugen 1961. Også på Ny Østensgård skole var Børnebogsugen der 
2.-8. november et festligt indslag i den daglige skolerytme. Elever - klædt ud som 
Robin Hood, Tudemarie, Pipi Langstrømpe, Unkas o.s.v. - delte ugens katalog 
over børnebøger ud til skolens elever. Der blev tegnet om bøgerne i tegnetimen, 
sunget om dem i sangtimen og talt om dem i dansktimen. Alle elever var den 6. til 
underholdning med film, og om aftenen var det forældrenes tur. De fik et udvalgt 
og udvidet program, hvori værdien af de gode børnebøger og betydningen af bør
nenes læsevaner blev understreget. Forældrene havde i tilknytning til mødet lejlig
hed til at bese skolens to bogudstillinger, hvoraf den ene var skønlitterær og den 
anden pædagogisk. — Skolens bibliotekar Lissie Thording forestod det store arrange
ment.

Først i november deltog skolen i forældreugen. 6. november om aftenen hold
tes åbent hus; og her mødte forældrene op i stort tal for at samtale med lærerne 
og bese børnenes arbejder. 7. og 8. november var forældrene indbudt til at over
være undervisningen i deres børns klasser, og mange kom til stede her.

I skolekomedien deltog i år elever fra 6., 7. og 8. klasse. Stykket var sam
mensat af en række fornøjelige optrin indlagt i Bernhard Christensens musikalske 
ramme - og der var således sørget for en underholdning, der passede både for store 
og små. Dekorationerne var udført af elever under ledelse af frk. Moldt, som også 
stod for kostumerne. Bent Nielsen sørgede for det praktiske arrangement af kulis
serne. For instruktionen stod Poul Milberg Petersen og Jytte Bagge.

Stykket blev ialt opført 6 gange, de fleste gange for fuld sal.

Den 21. december om aftenen samledes lærerne med pårørende og børn til 
julelræsfest på skolen. Der var stort fremmøde, og at festen var for børnene blev 
understreget ved julenissens besøg og underholdning samt ved uddeling af julegaver 
og godteposer. Børnenes blussende kinder og strålende øjne fortalte tydeligt, at de 
morede sig overdådigt.

22 . december samledes skolens elever i hold om det traditionsmæssige juletræ 
i pigernes gymnastiksal med julesalmer og til julens evangelium, og i år tillige med 
underholdning af skolens kor og blokfløjtehold, der i høj grad medvirkede til at 
skabe den rette julestemning. Det prægtige træ var en gave fra skolenævnet, for 
hvilket herved bringes det vor bedste tak.

„Norden“s rejselektorer gæstede skolen i januar måned.

Forf. fil. kand. Irene Wallerius Linfors berettede om den blinde nobelpristager 
opfinderen Gustaf Dalen, og lærerinde Kari Vik Krogstad holdt et causerende Bjørn
sonsforedrag. Børnene fulgte og lyttede interesseret til de nordiske tungemål.
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Specialfag i 8. klasserne.

Elever fra gruppe l, maskinskrivning.

Elever fra gruppe II, sløjdfysik.

„Med lov skal land bygges“ - „det forstod vi i 7. a, da vi sammen med 52 andre 
grupper spredt ud over hele landet var med til at udarbejde den Juniorgrundlov, som 
Danmarks radio igennem en radioserie for piger og drenge lagde op til. - Og endnu 
tydeligere forstod vi det, da vi, sammen med unge fra næsten alle egne af landet, 
overværede lovens stadfæstelse i radiohuset den 25. februar.

En lov blev til — måtte den blive kendt og respekteret af alle børn såvel som 
voksne.“

Leder: Jytte Bagge.
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Pigerne, aktive på sløjdsalen.

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

I skolescenens teater- og biografforestillinger har i 1961-62 deltaget henholds
vis 149 og 202 elever. De ældste elever har desuden haft lejlighed til at overvære 
en forestilling i Det kgl. Teater.

Lørdag den 3. marts fejrede vi fastelavn.

3 .-4.-5. klasserne slog „Katten af tønden“ i skolegården. Det gik på livet løs, 
og inden længe var de 16 tønder lavet om til pindebrænde og de 16 kattekonger 
kåret - én for hver klasse. Som tegn på værdigheden fik hver konge en guldkrone, 
et festligt pyntet fastelavnsris og et hurra. Traditionen tro vankede der bagefter 
lakridspiber til samtlige deltagere. *

1. og 2. klasserne blev i klasseværelserne, hvor de festede, og deres øjne strå
lede, da de drog hjem med deres fastelavnsris, som de selv havde pyntet.

Indsamlingen til U-landshjælpen gav 2406 kr. 10 øre.

Bogudlån. Skolens udlånsbibliotek kommer hvert år til at omfatte flere bøger. 
I øjeblikket har vi over 2800 bind, faglitterære og skønlitterære. Antallet af udlån 
har været i stadig stigning i årets løb. En del af småbørnsbøgerne udlånes gennem 
klasselærerne.

Læsestue. Ligesom på andre københavnske skoler er skolens læsestue åben i 
fritiden. Børnene har her lejlighed til at læse lektier, benytte håndbogssamlingens 
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bøger, løse opgaver i brug af disse, læse tidsskrifter, spille skak, tegne m. m. Læse
stuen har åbent tre eftermiddage om ugen i vinterhalvåret.

Skolehaven. Trods de mange regnvejrsdage i 1961, hvilket for skolehavens 
fede jord betød pløre og ælte, blev de små havelodder passet af deres ejere. Mange 
blomsterbuketter blev hjembragt i sommerens løb, og efteråret gav en pæn høst. 
Leder: Erik Høy.

I det forløbne år er afholdt en række klasseforældremøder, hvor klassens lærere 
og forældre sammen drøftede klassetrinnets problemer. Det har været en stor op
muntring 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 torsdag den 21. juni kl. 1930 med uddeling af eksamensbeviser og præ
mier 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 kl. 1730- 

1830.

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1963-64 
modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et barn er 
undervisningspligtig, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder, og det kan op
tages i skolen, hvis det fylder 7 år senest 31. januar 1964.

En elev kan udskrives til sommerferien 1962, hvis vedkommende på dette tids
punkt er fyldt 14 år. Det samme er tilfældet, hvis barnet ved skoleårets afslutning 
har gået i skole i 7 år og fylder 14 år senest den 31. januar 1963.

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 og skolens inspektør.

Ønskes et barn af helbredshensyn én dag fritaget for ophold på legepladsen i 
frikvarteret, må der medbringes skriftlig anmodning derom fra en af forældrene. 
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 bor uden for skolens distrikt, kan efter 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 cykeldele. Cykler må ikke henstilles i skolens nærhed.

Glemte sager. Da det meget ofte hænder, at eleverne glemmer beklædnings
sager på skolen, og at disse henligger, 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 genstande anbringes i. glemmeskabet, hvortil der mod skriftlig anmod
ning fra hjemmet er adgang i frikvartererne kl. 10 og 12, lørdag kun kl. 10. - Glemte 
sager opbevares iøvrigt kun i tre måneder, hvorefter de overgives til en velgørende 
institution.

Skolens bøger. De af skolen udleverede bøger bedes kontrolleret 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.

Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnskolo
nier, beklædningsgenstande og julehjælp fra „Børnenes Kontor“, samt udlevering af 
træsko rettes til klasselæreren.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselæ
rerne i det forløbne år har solgt for ca. 16.000 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 sam
men til en af de ting, det ønsker sig.

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, Bærhaven, Druehaven, GI. Køgevej 

ulige nr. fra 103, GI. Køgevej lige nr. fra 108, Grønnehave Allé, Harrestrup Allé, 
Haveforeningerne: „GI. Enghave“, Parkvænget og „Solhøj“ - Stakledet, Urtehaven 
fra 51 og 24, „Vinhaven“ 1-53, Østergårds Allé.

Skolesang.

Drenge (piger) vil vi bli’ af rette slag, 
raske drenge (piger) som kan tå et tag, 
når det rigtigt gælder.
Skolens navn og skolens ære 
vil vi altid fremad bære.
Sangens toner går:
„Hurra, hurra for Ny Østensgård.“
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Beretning fra skolenævnet.

Da formanden for skolenævnet, Børge Jonasen ved flytning fra København 
efter eget ønske trådte ud af nævnet, er jeg blevet opfordret til at redegøre for næv
nets virke i det forløbne år.

Det er jo væsentlig skyggesiden af skolen, som vi beskæftiger os med, dermed 
mener jeg de ulovlige forsømmelser.

Der er for mange forældre, der tager det for let med deres barns skolegang, 
når det drejer sig om det sidste skoleår. Men loven siger, at er man begyndt på et 
skoleår, skal det passes heltud, selv om man fylder 14 midt i skoleåret.

Derfor vil jeg gerne henstille til forældrene, at de viser mere interesse for 
denne side af skolen, det kan kun gavne deres barn og fritage dem selv for, at skole
nævnet skal ulejlige dem med besøg.

Endvidere har nævnet beskæftiget sig med erhvervsvejledning. Der er afholdt 
fællesmøder med nævnet ved Kirsebærhavens skole om dette emne for at finde 
frem til et arrangement, som kunne belyse dette fag både for forældre og elever.

På nævnets vegne vil jeg gerne sige inspektøren og lærerrådets repræsentanter 
tak for godt samarbejde.

På Skolenævnets vegne 
P. Glasdam, 

fung. formand.

Skolenævnets medlemmer.

Snedker Peder Glasdam, Druehaven 1 (formand).
Cand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads Allé 24.
Murer Ejner Jørgensen, Bærhaven 16.
Husmoder Karen Katzeff, Bekkersgård Vænge 22.
Værkfører Eigil Olsen, Folehaven 53.
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Arsafslutningen 1962
(Besøgsdage),

Efter hver time er der frikvarter: kl. 850—9 ; 95°-1010; 11—11 
12—121“ og 13-13’°.

ONSDAG DEN 20. JUNI

1

1

u (nr. 11) kl. 8-9 dansk ........ ...... Else Galle
...... Jytte Jensen
...... Vagn Selmer Sørensenv (nr. 12)

- 9-10
kl. 8- 9

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

- 9-10 dansk ........ ...... Johanne Jaul
1 x (nr. 13) kl. 8- 9 regning ...... ...... Inga Benzon Jensen

- 9-10 dansk ........ ...... Ove Jespersen
1 y (nr. 14) kl. 8- 9 regning ...... ...... Bent Nielsen

- 9-10 dansk ........ ...... Inger Wallin
1 z (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Bent Jensen

- 9-10 regning ...... ...... Lise Kelstrup
1 æ (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Rita Leth Hansen

- 9-10 regning ...... ...... Peter Tendal
2 u (nr. 11) kl. 12-13 dansk ........ ...... Ole Gade Mikkelsen

- 13-14 regning ...... ...... Helene Lipka Hansen
2 v (nr. 12) kl. 12-13 regning ...... ...... Kjeld Andersen

- 13-14 dansk ........ ...... Astrid Beer
2 x (nr. 13) kl. 12-13 regning ...... ...... Rita Leth Hansen

- 13-14 dansk ........ ...... Kai Garulf
2 y (nr. 14) kl. 12-13 dansk ........ ...... Roland Kofoed

- 13-14 regning ...... ...... Else Galle
2 z (nr. 15) kl. 12-13 dansk ........ ...... Freilif Mortensen

- 13-14 regning ...... ...... Inger Wallin
3 u (nr. 5) kl. 8- 9 regning ...... ...... Jytte Bagge Andersen

- 9-10 dansk ........ ...... Børge Petersen
3 v (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Lise Kelstrup

- 9-10 regning ...... ...... Roland Kofoed
3 x (nr. 20) kl. 10-11 dansk ........ ...... Egon Stich

- 11-12 regning ...... ...... Inger Wallin
3 y (nr. 24) kl. 10-11 dansk ........ ...... Bodil Kærn Jørgensen

- 11-12 regning ...... ...... Jytte Jensen
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3 z (nr. 24) kl. 8- 9
- 9-10

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

Jytte Jensen
Inga Benzon Jensen

3 æ (nr. 21) kl. 8- 9 dansk .............. Emma Prip
- 9-10 regning ........... Erik Høy

4 u (nr. 21) kl. 10-11 dansk ................ Ove Jespersen Kjeld Andersen
- 11-12 regning ........... Bodil Kærn Jørgensen Roland Kofoed

4 v (nr. 2) kl. 8- 9 regning ........... Christian Bjørnild Egon Stich
- 9-10 dansk ................ Ellen Christoffersen Kjeld Andersen

4 x (nr. 2) kl. 10-11 dansk ............... Inger Bremer Else Galle
- 11-12 regning ........... Peter Tendal Inga Benzon Jenser

4 y (nr. 4) kl. 10-11 dansk ................ Kirsten Rosenstock Rita Leth Hansen
- 11-12 regning ............. Kai Garulf Astrid Beer

5 A (nr. 17) kl. 10-11 dansk ................ Erik Høy Børge Petersen
- 11-12 regning ............. Ove Jespersen Rita. Leth Hansen

(nr. b) - 12-13 biologi .............. Jytte Jensen Jytte Døør
5 B (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ................ Kjeld Andersen Inger Wallin

- 9-10 regning ............. Ole Gade Mikkelsen Rita Leth Hansen
- 10-11 historie ............. Inga Benzon Jensen Roland Kofoed

5 C (nr. 19) kl. 11-12 regning ............. Bent Jensen Kirsten Rosenstock
- 12-13 dansk ................ Jan Jelved Peter Tendal
- 13-14 geografi ............. Jytte Jensen Kirsten Rosenstock

5 a (nr. 5) kl. 10-11 dansk ................ Helene Lipka Hansen Bent Jensen
- 11-12 geografi ............. Helene Lipka Hansen Egon Stich
- 12-13 historie ............. Astrid Beer Inga Benzon Jensen

5 b (nr. 6) kl. 11-12 dansk ................ Jytte Døør Lise Kelstrup
- 12-13 regning ............. Kirsten Rosenstock Bodil Kærn Jørgensen
- 13-14 historie ............. Lissie Thording Ole Gade Mikkelsen

5 c (nr. 23) kl. 8- 9 geografi ............. Astrid Beer Ove Jespersen
- 9-10 regning ............. Astrid Beer Bodil Kærn Jørgensen
- 10-11 dansk ................ Jytte Jensen Jytte Døør

6 A (nr. 18) kl. 11-12 dansk ................ Børge Petersen Else Galle
- 12-13 historie ............. Børge Petersen Ove Jespersen
- 13-14 engelsk ............. Christian Bjørnild Jytte Døør

6 a, (nr. 23) kl. 11-12 dansk ................ Lissie Thording Erik Høy
- 12-13 engelsk ............. Else Galle Inger Bremer
- 13-14 regning ............. Lise Kelstrup Roland Kofoed

7 A (nr. 1) kl. 8- 9 geografi ............. Freilif Mortensen Jan Jelved
(nr. 17) - 9-10 regning ............. Freilif Mortensen Jan Jelved

7 a (nr. 22) kl. 12-13 dansk ................ Jytte Bagge Andersen Erik Høy
- 13-14 historie ............. Jytte Bagge Andersen Erik Høy

8 A (nr. 16) kl. 10-13 dansk + orienter. Carl Mortensen Christian Bjørnild
8 a (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ............... Kirsten Bjørnild Helene Lipka Hansen

(nr. b) - 9-10 biologi .............. Kirsten Bjørnild Helene Lipka Hansen
6 bu (nr. 1) kl. 10-11 geografi ............. Vagn Selmer Sørensen Ole Gade Mikkelsen

(nr. 8) - 11-12 engelsk ............. Inger Bremer Kjeld Andersen
- 12-13 dansk ................ Kai Garulf Lissie Thording
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6 bv (nr. 1) kl. 9-10 geografi .............. Vagn Selmer Sørensen Christian Bjørnild
(nr. 7) - 10-11 engelsk .............. Peter Tendal Lise Kelstrup
(nr. b) - 11-12 biologi ............... Jan Jelved Freilif Mortensen

7 bu (nr. 9) kl. 9-10 tysk ...................  Egon Stich Bent Jensen
(nr. b) - 10-11 biologi ...............  Jan J elv ed Freilif Mortensen
(nr. n) - 11—12 naturlære ........... Poul Prip Ole Gade Mikkelsen

1 u (nr. 10) kl. 9-12 regning .............. Emma Prip Jytte Bagge Andersen

TORSDAG DEN 21. JUNI

6 a2 (nr. 6) kl. 8-9 dansk ................. Kirsten Bjørnild Bent Jensen
9-10 engelsk .............. Inger Bremer Peter Tendal

(nr. b) - 10-11 biologi ...............  Kirsten Bjørnild Lissie Thording
7 A (nr. 17) kl. 8-9 dansk ................. Bent Nielsen Lissie Thording

9-10 historie .............. Bent Nielsen Lissie Thording
7 a (nr. 22) kl. 8— 9 regning .............. Else Galle Peter Tendal

(nr. n) - 9-10 naturlære ........... Ole Gade Mikkelsen Bent Jensen
8 A (nr. 16) kl. 10-11 regning .............. Ole Gade Mikkelsen Bent Nielsen
8 a (nr. 16) kl. 8- 9 historie .............. Erik Høy Inger Bremer

9-10 regning .............. Erik Høy Kirsten Bjørnild
I u (nr. 10) kl. 8-11 dansk ................. Vagn Selmer Sørensen Kai Garulf

Ny Østensgård skole, april 1962.

Maria Jensen.


