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Skoleefterretninger.

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

klasser torsdag den 20. juni og fredag 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 bese arbejderne i de to dages læsetid samt 
torsdag aften kl. 183°-193°.

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 
tirsdag den 20. august kl. 9.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 1. april 522 piger, 499 drenge, ialt 1021 børn.
Eleverne er undervist i 40 klasser fordelt således - hovedskolen: 5 pige- og 

3 drengeklasser samt 29 fællesklasser; realafdelingen: 3 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: Skoleinspektør, 2 viceinspektører, 7 overlærere, 

20 kvindelige og 12 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 11-12.
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.

De københavnske skolers idrætsdag måtte desværre aflyses i år på gr. a. vejr
forholdene. Det var en meget stor skuffelse såvel for piger som drenge.

Ved det nordiske folkeidrætsstævne lykkedes det Bruno Andersen 8 A at kvali
ficere sig ti! deltagelse i atletik. Han fik en dejlig tur til Helsingfors og repræsente
rede „Ny Østensgård skole“ på en udmærket måde.

Ved Københavns kommunale skolevæsens udtagelseskonkurrence for samtlige 
skoler i København blev „Ny Østensgård skole“ nr. 2. Foruden at erhverve en fane
plade sikrede de 8 drenge sig en finaleplads i Folkeskolens Atletikstævne, som om
fatter hele Danmark. De dygtige drenge fik en pragtfuld tur i herligt solskin til Olle- 
rup Gymnastikhøjskole. Ved konkurrencerne, som strakte sig over to dage, lykkedes 
det „Ny Østensgård skole“ at komme hjem med en 2. plads, faneplade og diplom.

Ved en 3-mandskonkurrence i Atletik på Genforeningspladsen blev det på ny en 
2. plads og faneplade til vor skole.

Drengene stillede som sædvanlig op til de københavnske skolers turnering i red
skabsgymnastik. Vi faldt i 2. omgang mod Jagtvejens skole. Denne skole blev iøvrigt 
københavnsmester.

Den frivillige gymnastik afsluttede sæsonen med gymnastikmærkeprøve den 
8. april.

Den frivillige idræt på Valby Stadion gav i år 88 idrætsmærker til pigerne og 
89 til drengene.

Svømning: 54 piger har taget svømmeprøvens bronzemærke, 16 frisvømmer
prøven - sølv - og 6 har bestået livredderprøven - guld. - Af drengene har 57 tagel 
bronze, 24 sølv og 10 guld.

Pigerne har som sædvanlig arbejdet dygtigt og ihærdigt med frivillig gymnastik 
og folkedans. Sæsonen afsluttedes med en vellykket opvisning for forældre og inter
esserede.
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Politiets færdselsundervisning har omfattet eleverne fra 2. klassetrin til real
klassen.

Cyklistprøven. Ved en cyklistprøve arrangeret af „Rådet for større Færdsels
sikkerhed“ bestod 50 af skolens elever og fik senere overrakt cyklistnålen samt di
plom. 7 af deltagerne sikrede sig ved deres smukke placering adgang til en finale
prøve sammen med elever fra andre københavnske skoler.

Feriekolonierne. I sommeren 1962 har skolen haft mange elever på feriekolo
nier, hvor børnene har tilbragt ca. 3 uger i smukke omgivelser og har hentet styrke 
til vintermånederne. - Pigerne har været på „Gillegård“ i Gilleleje. Et større hold 
drenge har været på „Hegedal“ ved Hobro, de øvrige har været fordelt på andre ko
lonier. Skolens lærerkræfter har deltaget i arbejdet.

Lejrskoleophold og udlandsrejser.
I ugen 20.—26. august holdt lu lejrskole på Møn.

Den varme og den sol, som vejrguderne var noget karrige med, fandt vi til gen
gæld i rigt mål hos de venlige mønboere. Overalt blev vi mødt med en enestående 
hjælpsomhed, når vi kom med vore notesbøger for at løse de stillede opgaver, der 
dækkede Elmelunde kirke, Klintholm havn, Holme mejeri, Klintholm gods og Lise
lund slot. — Lejrskolens sidste dag blev benyttet til en noget våd, men vellykket hel
dagstur langs Møns klint.

Ledere var Chr. Bjørnild og Kai Garulf.

Straks efter sommerferien d. 15. august rejste 7a, på lejrskole på Bornholm. 
Det blev en dejlig tur med mange oplevelser. I Onsbæk Blokhus syd for Rønne ind
rettede vi os. Det ligger i en skov og meget nær vandet, og vi nød beliggenheden 
trods det noget barske vejr. Ni hele dage havde vi til at udforske Bornholm på kryds 
og tværs. Vi brugte benene flittigt, men tog også busserne til hjælp. Hver dag var 
vi på tur. Østerlars rundkirke, Hammershus ruin, silderøgeri, stenbrud og keramik
fabrik — alle vegne lærte vi nyt — så, hørte og spurgte.

Et lejrskoleophold er en vældig stimulans for en klasses daglige arbejde og for 
dens sammenhold. En uges tid med stadigt samvær, fælles praktiske gøremål, nød
vendig hensyntagen og mange nye indtryk blev i 7at en værdifuld start på skoleåret. 
Vi fulgte op hjemme med udarbejdelse af Bornholms-mapper og afsluttede med for
ældreaften.

Ledere: Lissie Thording og Lise Kelstrup.

7a2, Inger Bremer og Kirsten Bjørnild tilbragte 8 indholdsrige, dejlige dage i 
Snogebæk på Bornholm. Pa tre heldagsture fik klassen set øen på kryds og tværs; 
bl. a. Hammershus, Almindingen, Ekkodalen, Paradisbakkerne, Østerlars rundkirke 
og Brændegårdshaven, - ikke mindst det sidste sted gjorde lykke. Udover disse tre 
„storture“ aflagde klassen besøg i Snogebæk havn, på silderøgeriet og på den lokale 
„redningsstation“.
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7A var sammen med E. Stich og B. Petersen på lejrskole i Spjellerup pr. Karise 
fra 29. september til 5. oktober. I ugens løb besøgte vi bl. a. Stevns klint, Vemme
tofte strand, Fakse kalkbrud og Holmegårds glasværk. Opholdet må betegnes som 
vellykket.

Sønderjylland:
„Du skønne land med dal og bakker fagre, 
med grønne enge og med gyldne agre 
med kløfterne, hvor bækken 
sig gennem krattet snor.........“

intet sted passer disse linier bedre end i Kolland Skov, hvor 8a slog sig ned i 8 dage 
for at opleve Sønderjylland.

„Reden“, som huset hed, svarede næsten for godt til sit navn, det var lille og 
uden nogen form for bekvemmeligheder (dem lærte vi til gengæld at sætte pris på, 
da vi kom hjem).

Hver dag oplevede vi nye ting og stiftede bekendtskab med nye steder. Dybbøl 
- Sønderborg - Højer - Rømø - Ribe og Flensborg var ikke længere bare navne 
på et atlas — og om aftenen hyggede vi os omkring petroleumslampen.

Lysebu:
Fonden for dansk-norsk samarbejde indbød i år 240 københavnske skolebørn 

med dansk lærerledsagelse til en 1 O-dages vinterferie i Norge. 1 pige og 1 dreng fra 
Ny Østensgård skole var blandt de heldige og oplevede et rigtigt vintereventyr på det 
smukke Lysebu. En af Norges kendteste skiinstruktører stod for skiinstruktionen, og 
mange af børnene nåede i løbet af de 10 dage at blive rigtig flinke skiløbere.

Englandsturen.
Også i år var nogle af skolens elever på englandstur. Denne gang 24 i alt med 

Bent Nielsen og Jytte Døør som ledere.
„Vi rejste d. 13. september og vendte hjem igen den 26. efter en dejlig og lære

rig tur til den venskabsskole, vi udveksler med i Billinghurst i Sussex.
Turen forløb efter nogelunde samme mønster som forrige år med daglige ud

flugter til mange skønne og kendte steder i Sydengland: Arundel Castle, Chichester 
Cathedral, Windsor Castle, Eton, Isle of Wight, Stonehenge og New Forest - de 
to sidste udover forrige års program. På hjemvejen kørte vi gennem Brighton og Rye, 
hvorfra turen gik over Belgien og Tyskland hjem.

Udover alle de dejlige oplevelser, som disse ture naturligvis gav os, og det kend
skab vi fik til engelsk skoleliv, var og er det væsentlige og mest værdifulde ved ud
vekslingsturene stadig dette - at vi får lov til at leve i en engelsk familie. - Dette 
giver os en lejlighed til forståelse af engelsk levevis og tankegang, som vi ikke har 
mulighed for at skaffe os på anden måde.

Turen var arrangeret som et genbesøg for de engelske børns ophold hér i påsken 
1962.
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Det var 8a, der i år stod for F.N.-udstillingen. Cirka en måned før gik vi i gang 
med at sætte os ind i stoffet, og gruppevis blev der arbejdet med at fremstille mate
riale til udstillingen. Emnerne, der var valgt, var Indien, Afrika, Arabien og Kina 
samt det arbejde, der gøres for disse lande af FAO - UNESCO - UNWRA - 
UNICEF og WHO. Klassens elever havde desuden indtalt et bånd, hvor de fortalte 
om F.N.’s arbejde, og de to piger, der passede båndoptageren på udstillingen, havde 
travlt med at „køre bånd“ for de mange besøgende klasser.

Som medlem af Lærernes kunstforening modtager skolen 2 vandreudstillinger 
pr. sæson.

Der har i år været tale om 1 udstilling af plakater udført af flere kendte kunst
nere, samt 1 udstilling af grafiske arbejder udført af Per Ulrich.

Først i november deltog skolen i forældreugen. 8. 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 9. november var forældrene indbudt til at over
være undervisningen i deres børns klasser, og mange kom til stede her.

Skolekomedien
blev i december opført af lu. Stykket, man spillede, var „Et ønskehjem“ og hand
lede om de forviklinger, der kan opstå omkring en terminsstil. lu havde selv lavet 
dekorationer og lydeffekter. Det vanskelige arbejde bag kulisserne stod lu også for. 
Klassen fortjener megen ros for vel udført arbejde. Stykket var instrueret af frk. 
Moldt og hr. Bent Nielsen.

Traditionen tro samledes lærerne med pårørende og børn den 21. december til 
juletræsfest på skolen. De mange deltagere morede sig fortræffeligt, og børnenes 
øjne strålede under julenissens besøg med uddeling af gaver og godteposer. Del
tagernes spændte forventning blev fuldt ud indfriet.
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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.

Folkskollärare Tore Larsson fortalte om Sveriges store forfatter Selma Lagerløf, 
og lærer Ole Grøthun talte over emnet: „I Peer Gynts rike“ samt læste digte af 
Nordahl Grieg. De store elever lyttede interesseret til de nordiske tungemål.

Frivillig undervisning.
Håndarbejde: I de to sidste år har skolen kunnet tilbyde pigerne fra 4. klasse 

og opefter ekstraundervisning i håndarbejde. Dette tilbud er blevet modtaget med 
stor interesse. Undervisningen, der foregik om eftermiddagen efter normal skoletid, 
er i år blevet forestået af Johanne Juul og Lise Kelstrup.

Børnene fra 4. og 5. klasse har broderet nydelige bakkeservietter og bogmærker, 
og pigerne fra 7. og 8. klasse har syet henholdsvis nederdele og kjoler. Både hjem
mene og pigerne har vist stor interesse og glæde over de vellykkede arbejder.

Formning: Skoleåret 1962-63 har i lighed med tidligere år givet eleverne mu
lighed for at dyrke ekstra-formning udenfor skoletiden.

Interessen har været stor — ikke mindst — fordi deltagerne i år har kunnet følge 
processen ved brændingen af deres lerarbejder i skolens nyanskaffede keramikovn. 
Arbejdet med ler er en af de discipliner, ekstraformningen byder på og en af de 
mest populære.
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Sang og musik. Det har i det forløbne år været muligt at udvide rammerne for 
frivillig deltagelse i sang og musik. Der har været korsangshold, sang med rytme
instrumenter samt fire blokfløjtehold — begyndere og fortsættere.

Lysten til at spille eller synge søger skolen efter bedste evne at imødekomme 
og befordre. Fra alle sider erkendes mere og mere hvilken betydning det kan have 
for ungdommen at beskæftige sig med god levende musik; det virker både opløftende 
og disciplinerende.

P.S. Fra blokfløjtelærerne et lille hjertesuk: Forældre, der tænker at lade 
deres barn gå til blokfløjtespil næste år, bedes ikke købe blokfløjte, før samråd med 
læreren har fundet sted.

Vore to 8. klasser har i år arbejdet helt efter den nye skolelov. På få undtagel
ser nær har alle eleverne taget mod tilbudet om de 6 frivillige timer. Pigerne har 
valgt husgerning og „Vi går på besøg“, drengene, sløjdfysik, metal- og træsløjd og 
„Vi går på besøg“. I timerne „Vi går på besøg“, har vi stiftet bekendtskab med mange 
af byens og omegnens seværdigheder. Som eksempler kan nævnes: Christiansborg - 
Børsen - Tøjhuset — Nationalmuseet - Bymuseet - Musikhistorisk Museum - Fri
landsmuseet — Akvariet — m. fl.

I erhvervsøjemed har vi besøgt forskellige virksomheder.
Undervisningen i dansk og orientering har været mere individuelt præget end 

de foregående år. I dansk har vi således koncentreret os mere om litteraturen. Hver 
elev har særbehandlet 2-3 bøger og deres forfattere.

8a og 8 A har i år deltaget i Danmarks Radios konkurrence for piger og drenge. 
Opgaven hed: „Vi bygger en by“. Vi fik fra radioen tilsendt et fyldigt materiale, og 
vi fulgte i en række udsendelser i børnetimen, hvorledes et sådant arbejde kan gribes 
an. De to klasser har arbejdet ihærdigt med at projektere en ny by til 10.000 men
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nesker i området mellem Skelskør og Korsør og fået et indblik i mange af de ting, 
der må tages hensyn til. Til så stor en opgave har børnene fået øje for, hvor vigtigt 
det er at samarbejde og også for, at de allerede i skolen bør tænke på deres fremtid.

160 hold havde tilmeldt sig til konkurrencen, men de 100 faldt fra undervejs, 
fordi de fandt opgaven for svær, men begge klasser på vor skole gennemførte uden 
dog at placere sig blandt de ti udvalgte.

Specialfag i 8. klasserne.

Elever fra gruppe I, maskinskrivning.

Elever fra gruppe II, sløjdfysik.
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De større klasser har aflagt besøg på forskellige museer, samlinger, institu
tioner og virksomheder.

I skolescenens teater- og biografforestillinger har i 1962-63 deltaget henholds
vis 161 og 291 elever. De ældste elever har desuden haft lejlighed til at overvære 
en forestilling i Det kgl. Teater.

Lørdag d. 23. februar fejrede skolen fastelavn.

15 klasser fra 3., 4. og 5. klassetrin slog „Katten af tønden“ i skolegården. Da 
de sidste pinde var slået ned, blev de 15 kattekonger kronet. Kongerne fik som præ
mie overrakt et flot fastelavnsris og hyldedes af kammeraterne. Bagefter fik alle 
deltagere lakridspiber.

1 .- og 2.-klasserne havde som tidligere pyntet deres eget fastelavnsris, som de for
ventningsfulde drog hjem med.

Torsdag d. 14. marts afholdtes et stort og vellykket erhvervsorienterende møde 
for elever og forældre arrangeret af skolenævnene ved Kirsebærhavens og Ny 
Østensgård skole.

Bogudlån. Skolens udlånsbibliotek kommer hvert år til at omfatte flere bøger. 
I øjeblikket har vi over 3500 bind, faglitterære og skønlitterære, fra lette billedbøger 
til vanskelig „voksen“ læsning. Der er en betydelig udlånsvirksomhed - så vel af 
bøger til fritidslæsning som af bøger til hjælp i skolearbejdet. En del af småbørns- 
bøgerne udlånes gennem klasselærerne.

Læsestue. Ligesom på andre københavnske skoler er skolens læsestue åben tre 
eftermiddage om ugen vinterhalvåret igennem. Eleverne har her lejlighed til at læse 
lektier, benytte håndbogssamlingens bøger, løse opgaver i brug af disse, læse tids-
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skrifter, spille skak, tegne m. m. Selv om læsestuen bruges i antageligt omfang, vil 
det være rimeligt her at erindre forældrene om dens tilbud om arbejdsro til lektie
læsningen og fornuftig fritidsanvendelse.

Skolehaven. 1962 var atter et år med forårskulde og masser af regn. I 1962-63 
blev havens vandingsapparat ikke benyttet en eneste gang. Trods kulden var der fin 
grokraft. I en havelod gav ni læggekartofler 22| kg nye kartofler, og i en anden 
høstedes porrer på op mod | kg stykket. Antallet af blomster var dalet noget, men 
der var rigeligt til alle de interesserede haveejere.

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 fredag den 21. juni kl. 1930 med uddeling af eksamensbeviser og præ
mier samt afskedstagen med de udgående elever. — Forældre og interesserede er 
velkomne.

Pigerne, aktive på sløjdsalen.
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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 1964-65 
modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et barn er 
undervisningspligtigt, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder, og det kan op
tages i skolen, hvis det fylder 7 år senest 31. januar 1965.

En elev kan udskrives til sommerferien 1963, 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 1964.

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. - 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. 13.000 kr. mærker. — Der er grund til at be
mærke, at sparemærkebeløbene nu indsættes på almindelige vilkår, således at pen
gene 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.
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 

fra Folehaven til kommunegrænsen, Grønnehave Allé, Harrestrup Allé, Havefor
eningen: „GI. Enghave“ - Stakledet, Urtehaven fra 51 og 24, „Vinhaven“ 1-53, 
Østergårds Allé.
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Beretning fra skolenævnet.

I den forløbne periode har skolenævnet kun haft en forsømmelsessag af mere 
principiel karakter, som mens dette skrives endnu ikke har fundet sin endelige af
slutning, men allerede nu ar der grund til over for forældrene, der har og skal have 
børn i skolens 8. klasser, at gøre opmærksom på, at skolenævnet kun udskriver en 
elev fra 8. klasserne, for såvidt der foreligger en underskrevet lærekontrakt.

Den noget lysere side af nævnets arbejde har været præget af arbejdet med 
erhvervsvejledningsmødet d. 14. marts, som blev afholdt på Kirsebærhavens skole.

Til mødet var indbudt forældre og elever fra de 2 skolers 7., 8. og 9. klasser.
20 erhvervsfolk havde stillet sig til rådighed for den individuelle vejledning, 

og Kaj Sørensen fra erhvervsvejledningskontoret holdt den første | times samlede 
orientering.

Hele aftenen var der i 3 klasseværelser forevisning af båndfilm med tilknytning 
til de behandlede emner.

Dette store arrangement er dog kun blevet muligt ved et godt samarbejde mel
lem skoleinspektør, lærere og nævn, og skolenævnet vil da også gerne takke de 
implicerede for godt samarbejde.

På skolenævnets vegne 
John Hansen , 

formand.

Skolenævnets medlemmer.

Fagforeningsfunkt. John Hansen, GI. Køgevej 146 (formand).
Cand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads Allé 24.
Husmoder Lis Jensen, Vinhaven 21.
Murer Ejner Jørgensen, Bærhaven 16.
Husmoder Aase Malinovsky, Kirsebærhaven 53.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

Efter hver time er der frikvarter: Kl. 85"—9; 950—10lü; ll-ll1“; 
12—1210 og 13-1310.

II r (nr. læ) kl. 8

FREDAG
engelsk .............

DEN 14. JUNI
Jytte Døør Inger Bremer

11 r (nr. n) kl. 8

MANDAG
naturlære ........

DEN 17. JUNI
Poul Prip Ole Gade Mikkels^m

II r (nr. 1) kl. 8
ONSDAG

geografi .............

DEN 19. JUNI
Vagn Selmer Sørensen Kai Garulf

8 A (nr. læ) kl. 8 orientering ....... Bent Nielsen Jytte Bagge Anden er

TORSDAG DEN 20. JUNI

1 u (nr. 12) kl. 8- 9 
9-10

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

...... Svend Dirksen

...... Jytte Albrechtsen
1 V (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Laila Eliasen

- 9-10 regning ...... ...... Ove Jespersen
1 X (nr. 14) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Ellen Jacobsen

- 9-10 regning ...... .....  Kirsten Bjørnild
1 y (nr. 15) kl. 8- 9 regning ...... .....  Else Karlshøj

- 9-10 dansk ........ ...... Inga Benzon Jensen
2 u (nr. 12) kl. 12-13 regning ...... ...... Jytte Albrechtsen

- 13-14 dansk ........ ...... Else Galle
2 v (nr. 13) kl. 11-12 regning ...... ...... Vagn Selmer Sørensen

- 12-13 dansk ........ ...... Johanne Juni
2 x (nr. 14) kl. 12-13 regning ...... .....  Inga Benzon Jensen

- 13-14 dansk ........ ...... Ove Jespersen
2 y (nr. 15) kl. 12-13 dansk ........ ...... Inger Wallin

- 13-14 regning ...... ...... Jytte Døør
2 z (nr. 3) kl. 12-13 regning ...... ...... Lise Kelstrup

- 13-14 dansk ........ ...... Bent Jensen
2 æ (nr. 4) kl. 12-13 dansk ........ ...... Rita Leth Hansen

- 13-14 regning ...... ...... Ulla Braun
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3 u (nr. 18) kl. 8- 9
- 9-10

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

..... Ole Gade Mikkelsen

.....  Helene Lipka Hansen
3 v (nr. 19) kl. 11-12 dansk ..........__  Astrid Beer

- 12-13 regning .......__  Kjeld Andersen
3 x (nr. 18) kl. 10-11 dansk .......... .... Kai Garulf

- 11-12 regning ....... .... Rita Leth Hansen
3 y (nr. 20) kl. 10-11 dansk .......... .... Svend Dirksen

- 11-12 regning ....... .... Else Galle
3 z (nr. 20) kl. 8- 9 dansk .......... .... Carl Mortensen

- 9-10 regning ....... .... Inger Wallin
4 u (nr. 21) kl. 10-11 dansk .......... .... Børge Petersen Lissie Thor ding

- 11-12 geografi ....... .... Bent Jensen Inger Wallin
4 v (nr. 24) kl. 10-11 dansk .......... .... Lise Kelstrup Inger Wallin

- 11-12 regning ....... .... Svend Dirksen Jytte Albrechtsen
4 x (nr. 2) kl. 11-12 dansk .......... .... Egon Stich Inga Benzon Jensen

- 12-13 regning ....... .... Astrid Beer Kirsten Rosenstock
4 y (nr. 3) kl. 10-11 dansk .......... .... Bodil Kærn Jørgensen Rita Leth Hansen

- 11-12 regning ....... .... Jan Jelved Jytte Døør
4 z (nr. 4) kl. 8- 9 regning ....... .... Jytte Albrechtsen Ove Jespersen

- 9-10 dansk .......... .... Poul Milberg Petersen Svend Dirksen
4 æ (nr. 5) kl. 8- 9 regning ....... .... Erik Høy Bodil Kærn Jørgensen

- 9-10 dansk .......... .... Emma Prip Kjeld Andersen
5 u (nr. 1) kl. 8- 9 geografi ....... .... Rita Leth Hansen Kirsten Bjørnild

(nr. 17) - 9-10 regning ....... .... Bodil Kærn Jørgensen Ulla Braun
- 10-11 dansk .......... .... Ove Jespersen Ole Gade Mikkelsen

5 v (nr. 2) kl. 8- 9 regning ....... .... Christian Bjørnild Kirsten Rosenstock
- 9-10 dansk .......... .... Ellen Christoffersen Jan Jelved
- 10-11 historie ....... .... Ellen Christoffersen Inga Benzon Jensen

5 x (nr. b) kl. 8- 9 biologi ........ .... Inga Benzon Jensen Helene Lipka Hansen
(nr. 25) - 9-10 dansk .......... .... Inger Bremer Rita Leth Hansen

- 10-11 regning ....... .... Ulla Braun Astrid Beer
5 y (nr. 23) kl. 10-11 dansk .......... .... Kirsten Rosenstock Bent Jensen

- 11-12 regning ....... .... Kai Garulf Ove Jespersen
- 12-13 historie ....... .... Else Galle Svend Dirksen

6 A (nr. 16) kl. 8- 9 regning ....... .... Kjeld Andersen Lissie Thording
(nr. b) - 9-10 biologi ........ .... Kai Garulf Egon Stich
(nr. 16) - 10-11 dansk .......... .... Erik Høy Jytte Albrechtsen

6 a1 (nr. 22) kl. 9-10 regning ....... .... Astrid. Beer Bent Jensen
- 10-11 dansk .......... .... Helene Lipka Hansen Kjeld Andersen
- 11-12 engelsk ....... .... Børge Petersen Lise Kelstrup

7 A (nr. n) kl. 12-13 naturlære ... .... Ole Gade Mikkelsen Poul Prip
(nr. 17) - 13-14 engelsk ....... .... Christian Bjørnild Inger Bremer

7 a, (nr. n) kl. 8- 9 naturlære ... .... Emma Prip Børge Petersen
(nr. 8) - 9-10 regning ....... .... Lise Kelstrup Erik Høy

7 a2 (nr. 10) kl. 11—12 regning ....... .... Erik Høy Helene Lipka Hansen
- 12-13 engelsk ....... .... Inger Bremer Jytte Døør
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8 a
6 bu

(nr. læ) kl. 8-11
kl. 10-11

orientering .......
biologi ..............

Jytte Bagge Andersen
Vagn Selmer Sørensen

Bent Nielsen
Jan Jelved

-sen
isen

(nr. b)

6 bv

(nr. 9) - 11-12
- 12-13

kl. 9-10

engelsk .............
dansk ...............
dansk ...............

Inger Bremer 
Ulla Braun 
Lissie Thording

Kirsten Rosenstock 
Poul Milberg Pete 
Vagn Selmer Søret(nr. 7)

7 bu (nr. n)

- 10-11
- 11-12

kl. 10-11

engelsk .............
regning .............
naturlære ........

Jytte Døør 
Emma Prip 
Poul Prip

Inger Bremer 
Ole Gade Mikkels» 
Emma Prip

>n

7 bv

(nr. 8)
(nr. 11)
(nr. 9)

- 11-12
- 12-13

kl. 8- 9

tysk ..................
historie .............
dansk ...............

Poul Milberg Petersen
Kai Garulf
Jan Jelved

Kjeld Andersen 
Lissie Thording 
Kai Garulf

I u

(nr. n) 
(nr. 9)
(nr. 11)

- 9-10
- 10-11

kl. 9-12

naturlære ........
tysk ..................
historie .............

Poul Prip
Poul Milberg Petersen
Christian Bjørnild

Ole Gade Mikkels»
Egon Stich
Else Karlshøj

ri

6 a2 (nr. 23) kl. 8- 9

FREDAG

dansk ................

DEN 21. JUNI

Else Karlshøj Jan Jelved

7 A

(nr. 11)
(nr. 23)
(nr. 11)

- 9-10
- 10-11

kl. 8- 9

historie .............
regning .............
historie .............

Else Karlshøj
Inga Benzon Jensen 
Børge Petersen

Ove Jespersen 
Kirsten Bjørnild 
Inga Benzon Jense i

7 a1
(nr. 17)
(nr. 1)

- 9-10
kl. 8- 9

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

Børge Petersen 
Lissie Thording

Bent Jensen
Ove Jespersen

7 a2
(nr. 7)
(nr. 8)

- 9-10
kl. 8- 9

dansk ................
dansk ................

Lissie Thording
Kirsten Bjørnild

Jan Jelved
Bent Jensen

8 A
(nr. b)
(nr. 16)

- 9-10
kl. 8-11

biologi ..............
regning .............

Kirsten Bjørnild 
Carl Mortensen

Inga Benzon Jense 
Lise Kelstrup

i

8 a (nr. 6) kl. 8-10 regning ............. Else Galle Erik Høy
I u (nr. 9) kl. 8-11 tysk .................. Egon Stich Poul Milberg Peter sen

Ny Østensgård skole, april 1963.

Maria Jensen
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