
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


KW 63



Skoleefterretninger.

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

klasser torsdag den 18. juni og fredag den 19. 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 
torsdag aften kl. 18‘°—1930.

Lørdag den 20. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 22. juni og slutter den 11. august. Det nye skoleår 

begynder onsdag den 12. august. Nyindskrevne børn til 1. klasserne møder dog først 
torsdag den 20. august kl. 9.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 1. april 520 piger, 471 drenge, ialt 991 elever.
Eleverne er undervist i 39 klasser fordelt således - hovedskolen: 4 pige- og 

2 drengeklasser samt 30 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, 8 overlærere, 

22 kvindelige og 12 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 11—12.
Skolesiindhedsplejersken Gerda Dyhr træffes daglig kl. 9-15 undtagen man

dag og torsdag.
Skolens tandlægeafdeling er daglig åben kl. 830—143“, 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 på Valby Stadion blev i år begunstiget af 
et strålende vejr. 115 piger og 96 drenge deltog.

6buv og III real piger samt 6buv drenge gik videre til finalen på Østerbro 
Stadion. De tre hold øvede en ærefuld indsats.

Den frivillige idræt på Valby Stadion gav i år 85 idrætsmærker til pigerne 
og 88 til drengene.

Den 8. marts deltog 40 piger i de københavnske skolers gymnastikopvisning 
i K. B. hallen.

Drengene har deltaget i en række atletikstævner.
Frivillig svømning er afholdt såvel for piger som drenge.
75 piger og 69 drenge bestod svømme- frisvømmer- og livredderprøver (bronze

sølv- og guldmærker).

Politiets færdselsundervisning har omfattet eleverne fra 2. klassetrin til real
klassen.

Skolen har i oktober afholdt eftersyn af elevernes cykler, hvorved man af 79 
cykler fandt mindre mangler ved 14.

Ved cyklistprøvens finale har skolen været repræsenteret af 7 elever, hvoraf 
2 blev præmieret med henholdsvis 200 kr. og en stavlygte.

Cyklisthold.
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Skolens 6. klasser deltog i februar i en international færdselskonkurrence ar
rangeret af Rådet for Større Færdselssikkerhed. Resultaterne fra denne konkurrence 
er ikke fremkommet ved afslutningen af årsberetningens redaktion.

Feriekolonierne. I sommeren 1963 har skolen haft mange elever på feriekolo
nier, hvor børnene har tilbragt 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 „Skansen“ ved Rørvig, de øvrige har været fordelt på andre kolonier. 
Skolens lærerkræfter har deltaget i arbejdet.

Lejrskoleophold og udlandsrejser.
7 A drenge deltog alle i lejrskoleopholdet på Spjellerup Skole den 16.-23. 

august.
Det var en periode med bygevejr, men når opholdsvejr bød sig, tog klassen 

på cykelture, bl. a. til Fakse Kalkbrud, Fakse Bryggeri, Blåbæk Vandmølle, Dan
marks ældste landsbyskole - beliggende i St. Torøje, Vemmetofte Strand, langdyssen 
i Stubberup Skov, Spjellerup Kirke, og på fodture i de nærliggende skove, hvor 
naturhistorisk materiale blev indsamlet. Desuden var klassen på 2 længere ud
flugter i lejet turistbil. Den ene tur gik til Holmegårds Glasværk og Gavnø og den 
anden til Gåsetårnet og Storstrømsbroen. - Klassen har udført skriftlige arbejder, 
der omhandlede de besøgte steder.

Ledere: K. Andersen og E. Høy.

7a2 afløste drengene på Spjellerup lejrskole. Da vi ikke medbragte cykler blev 
arbejdet især koncentreret omkring 2 heldags-busture, den ene til Stevns, den anden 
til Faxe og egnen omkring Haslev.

Forøvrigt viste det sig som ventet, at pigerne udmærket kunne ride apostlenes 
navnkundige heste, og vi vandrede sålerne tyndslidte og hælene vablede inden for 
en radius af 10-12 km fra skolen.

Det indebar den uomtvistelige fordel, at skolestuen virkede tillokkende om 
eftermiddagen.

Ledere: Rita Leth Hansen og Else Karlshøj.

8al var i august på en klassetur til Sønderjylland. Vi boede i en for os helt 
fremmedartet egn, i et marsklandskab ved den sønderjyske vestkyst. Det var en 
udbytterig tur. — Foruden nærliggende emner som marsk og vadehav, Guldhorns
fundet, Trøjborg Ruin og Løgumkloster Kirke beskæftigede vi os med Sønderjyl
lands historie og besøgte mange af de steder, hvor de historiske begivenheder havde 
udspillet sig. To dage var vi på heldagsbustur, også syd for grænsen. Det var en 
inspirerende start på et nyt skoleår og en ny skoleafdeling.

Leder: Lissie Thording.

8A var 2.-9. september på klassetur til Sønderjylland „Skansehuset“ på Dyb
bøl banke. Vi besøgte alle de minderige steder: Skanserne, Dybbøl mølle, kriger- 
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gravene, Broager kirke og Sønderborg slot. På to busture så vi Als og grænseegnene 
Vi havde alle både glæde og udbytte af turen.

Leder: Børge Petersen.

Englandsturen. Fra 12. til 24. september var Hu i Billingshurst, Sussex i 
England under ledelse af Else Galle og Chr. Bjørnild.

Det er i disse udvekslingsrejser så ubetinget de danske børn, der har de stør
ste fordele. I løbet af de første 24 timer omsættes sprogtimernes stof i praksis, og 
allerede efter 8 dages forløb var vore børn så rutinerede, at de med glans klarede 
sig gennem en „Krydsild“ af spørgsmål ved et forældremøde.

De mange veltilrettelagte ture gav et godt indtryk af den engelske kultur og 
dens baggrund og understregede i praksis de nationale forskelle trods de fælles 
kulturhistoriske træk. De engelske værters ubegrænsede hjertelighed og gæstfril- 
hed har vel givet en del stof til eftertanke, så vel som hele den oplevelse - i næsten 
14 dage - at leve med et samfund, der er så lig og dog så forskelligt fra vort.

På hele turen var vi begunstigede med et så pragtfuldt vejr, at der er grund 
til at tro, at vi ikke fik et helt dækkende indtryk af det engelske klima. Det var 
med vemod, men som velfunderende ambassadører for det smukke Sussex, vi atter 
satte kursen mod Valby.

Hjem jra England.
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FN-udstilling. FN-dagen, d. 24. oktober, markeredes blandt andet med en ud
stilling. Der var ophængt plancher, der fortalte om FN's dannelse, sammenslutnin
gens opbygning, generalforsamlingens arbejdsform, sikkerhedsrådets virke og hjæl
peorganernes indsats. Der blev gjort rede for indholdet af Erklæringen om Menne
skerettighederne og Erklæringen om Barnets Rettigheder. Skolens lærebøger og 
håndbøger om emnet var lagt frem, og en del brochurer og andet materiale gjorde 
udstilling up to date. 8al havde påtaget sig arrangementet.

Her kan vi hjælpe.
I oktober måned blev 6au optaget som medlem af Radioens Studiekredsserie: 

„Her kan vi hjælpe“ som studiegruppe nr. 367.
Siden har vi jævnligt fra radioen modtaget studiemateriale, der har dannet 

grundlag for diskussioner om UNICEF og dets arbejde. Den viden, vi herved har 
fået, skal udnyttes i studiekredsseriens konkurrence, der går ud på at udarbejde 
et manuskript, hvori der fortælles om UNICEF og HER KAN VI HJÆLPE på en 
sådan måde, at andre børn får lyst til at læse det.

En anden spændende opgave går ud på at skaffe inventar til en børnehave, der 
bliver bygget i Nigeria. For at skaffe penge til dette formål, afholdt klassen „Jule
stuehygge“ med forældrene den 13. dec. Festen indbragte 366 kr.

Forældreugen. Sidst i oktober deltog skolen i forældreugen. 28. og 31. okto
ber var forældrene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser, 
og mange kom til stede her. Om aftenen den 30. oktober holdtes åbent hus, og 
forældrene mødte op i stort tal for at samtale med lærerne og bese børnenes ar
bejder.
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I tilslutning til forældreugen afholdtes en udstilling af undervisningsmateriel, 
der viste den store udvikling i bøger og de tekniske hjælpemidler. Særlig interesse 
samlede sig om udstillingen af instrumenter til naturlære, hvorfra tuden og snurren 
blandede sig med lyden af båndoptagere og stereoanlæg. Alle skolens fag var repræ 
senterede, og de mange smukke kort og plancher blev beset af en stor skare for 
ældre og andre interesserede.
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Skolekomedien blev opført omkring 1. december. lu spillede Kjeld Abels 
skuespil: „Eva aftjener sin barnepligt“, der handler om de problemer, der opstår, 
da Eva får lejlighed til at få sit ønske om at prøve at være barn opfyldt, lu havde 
på en smuk måde selv fremstillet alle kulisser og fortjener ros for den vellykkede 
forestilling.

Instruktører: Deetje Moldt og 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 jule
træ i pigernes gymnastiksal med julesalmer og til julens evangelium. Skolens kor 
medvirkede også i år i høj grad til at skabe den rette julestemning. Det pragtfulde 
træ var en gave fra skolenævnet, for hvilket herved bringes det vor bedste tak.

„Norden’s rejselektorer gæstede skolen i januar måned.

Skolebestyrer Olav Hongsets emne: „En konge i sitt rike“ blev et rigt cause
rende foredrag om „Bjørnson i hjemmelivet på Aulestad“ ledsaget af farverige lys
billeder. Med største interesse fulgte børnene den veltilrettelagte og sproglig klare 
fremstilling.

Fil. mag. Birgitta Zachariassens emne var „Skåne och Blekinge“.

Sang og musik. Tilslutningen til den frivillige sang- og musikundervisning har 
igen i år været meget stor. Der er blandt forældre en voksende forståelse for de 
store opdragende muligheder, der ligger i dette at beskæftige sig med god musik. 
Desværre har alle ønsker endnu ikke kunnet opfyldes. For de mindre klasser har 
der været sang med rytmeinstrumenter; iøvrigt arbejder et korsanghold og 4 blok
fløjtehold støt og roligt. Den dag er ikke fjern, hvor skolen har sit eget blokfløjte
orkester.

Skolens egen beholdning af instrumenter er blevet stærkt forøget, hvilket har 
åbnet muligheder for alle hold.

Den vellykkede musikaften for forældre kan forhåbentlig gentages i år.
P.S. Igen det lille hjertesuk fra blokfløjtelærerne. Det er vigtigt for et smukt 

sammenspil, at alle fløjter ligger på samme kvalitetsniveau. Forældre bedes derfor 
først købe blokfløjte efter samtale med læreren.
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I skolescenens teater- og biografforestillinger har i 1963-64 deltaget henholds
vis 150 og 377 elever. De ældste elever har desuden haft lejlighed til at overvære 
en forestilling i Det kongelige Teater.

Som medlem af Lærernes kunstforening modtager skolen vandreudstillinger. 
Der har i år været tale om to udstillinger bestående af grafiske arbejder.

Klassebesøg. De store klasser har aflagt besøg på forskellige museer, samlin
ger, institutioner og virksomheder.

Samtlige elever på 3.-5.-7. klassetrin har været til orientering på Københavns 
Kommunes folkebiblioteker.

Lørdag den 8. februar fejrede skolen fastelavn. 16 klasser fra 3., 4. og 5. 
klassetrin slog „Katten af tønden“ i skolegården. Da de sidste pinde var slået ned, 
blev de 16 kattekonger og -dronninger kronet. Præmietagerne fik overrakt et fint 
pyntet fastelavnsris og hyldedes af kammeraterne ved taktfaste hurraråb. Alle del
tagere fik bagefter lakridspiber.

1 .- og 2.-klasserne havde som tidligere år pyntet deres eget fastelavnsris, som 
de drog hjem med under megen festivitas.

6. klasse-festen, der afholdtes lørdag den 22. februar, stod i „Fastelavnens“ 
tegn. Både de festligt dækkede borde, som eleverne selv var mestre for, og bollerne, 
der hang i snore under loftet, fortalte det tydeligt. Efter en times underholdning 
leveret af klasserne selv til lige stor morskab for publikum og de optrædende, blev 
der budt på traktement. Siden blev der leget „Kvikke hoveder“, „Bidt til bollen“ 
og aftenen sluttede med en lystig svingom.

Skoleballet. Fredag den 14. februar samledes eleverne fra 7. klasse og opefter 
til et festligt og fornøjeligt skolebal, der blev krydret med underholdning og indta
gelse af forfriskninger.

Bogudlån. Skolens bibliotek kommer hvert år til at omfatte flere bind, og der 
er en betydelig udlånsvirksomhed. Bogudlånet tilbyder med sin alsidigt sammensatte 
bogbestand interessant og spændende fritidslæsning for små og store elever. En 
del af småbørnsbøgerne udlånes gennem klasselærerne. Skønlitterære og faglitte
rære bøger fra udlånet anvendes i vidt omfang i undervisningen.

Læsestue. Skolens læsestue har åbent tre eftermiddage om ugen. De store 
elever har her ro til at læse lektier, de kan benytte sig af den righoldige håndbogs
samling og skaffe sig oplysning om deres fremtidsmuligheder gennem erhvervs
kartoteket. En del elever underholder sig med morskabslæsning og skakspil. Af 
betydning er det, at eleverne gennem arbejdet på læsestuen lærer at finde rundt 
mellem bøgerne og får øvelse i at benytte et kartotek.
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Erhvervspraktik. I år er for første gang gennemført en erhvervspraktik for alle 
elever i 8. klasse. En uge har disse elever besøgt en arbejdsplads eller en virk
somhed efter eget valg. Der er de blevet sat ind i arbejdsgang og erhvervsmulig
heder, og de har fået lov at være med i arbejdet.

En og anden erfaring om egnethed og forudsætninger er blevet gjort, og de så 
vigtige overvejelser om erhvervsvalg kan gøres med lidt fyldigere forudsætninger. 
En endelig afgørelse vil erhvervspraktikanterne klogeligt udsætte endnu et år - 
i 9. klasse vil de komme i praktik to gange å én uge.

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 udbygning af samarbejdet mellem hjem og skole, forældre og lærere.

Afslutningen
finder sted fredag den 19. 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. 173°- 

1830.

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1 965-66 
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 1966.

En elev kan udskrives til sommerferien 1964, 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 1965.

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 frikvarteret 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 
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.
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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 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 det forløbne år har vi været fri for forsømmelser af mere alvorlig karakter, 
hvilket der er grund til at notere med tilfredshed. Den i sidste beretning mere prin
cipielle forsømmelsessag hvis baggrund var, at forældrene selv ville sørge for bar
nets undervisning - i henhold til folkeskoleloven - den resterende del af 8. hoved
skoleklasse, har nu foranlediget, at undervisningsministeriet ved skrivelse af 13. 
august 1963 har meddelt, at skoledirektionen ikke kan foretage udskrivning af en 
elev på det nævnte grundlag uden skolenævnets godkendelse, uanset forældrene 
eller andre selv vil sørge for undervisningen.

Der er altså grund til, at fastslå, at der ingen mulighed er for at blive udskrevet 
fra 8. klasse med mindre der foreligger en lærekontrakt', der er godkendt eller ind
givet til centralarbejdsanvisningskontoret.

Skolenævnet har ikke i perioden fundet anledning til afholdelse af forældre
møder eller foredrag, idet man har ment, at de af skolen afholdte arrangementer på 
en udmærket måde har tilfredsstillet forældrenes kontaktbehov med skolen.

Som det fremgår af nærværende beretning, har sagernes antal, der har været 
behandlet i skolenævnet, været af et meget begrænset omfang, hvilket nævnet har 
taget som udtryk for, at de spørgsmål, der har måttet være i løbet af skoleåret, er 
løst på en for forældrene tilfredsstillende måde.

Skolenævnet vil også for dette skoleårs vedkommende takke skoleinspektør, 
lærere og øvrige medarbejdere ved skolen for et godt samarbejde.

På skolenævnets vegne 
John Hansen, 

skolenævnsformand.

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 1964.
(Besøgsdage).

Efter hver time er der frikvarter: Kl. 850-9; 950-1010; 11-1110;
12-1210 og 13-1310.

FREDAG DEN 12. JUNI

II u (nr. læ) kl. 8 dansk ................ Christian Bjørnild Kai Garulf

MANDAG DEN 15. JUNI

II u (nr. 1) kl. 8 geografi ............. Else Karlshøj Vagn Selmer Sørensen
8 A (nr. læ) kl. 8 orientering ........ Børge Petersen Astrid Beer
8 al (nr. 10) kl. 8 regning .............. Lise K. Andersen Emma Prip
8 a2 (nr. 6) kl. 8 dansk ................. Else Galle Bent Nielsen

ONSDAG DEN 17. JUNI

II u (nr. b) kl. 8 biologi ...............  Jan ]elved Jytte Albrechtsen
8 A (nr. 17) kl. 8 regning .............. Ole Gade Mikkelsen Kjeld Andersen
8 al (nr. læ) kl. 8 orientering ........ Lissie Thording Else Karlshøj
8 a2 (nr. 6) kl. 8 regning .............. Erik Høy Lise K. Andersen

TORSDAG DEN 18. JUNI

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

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

...... Bent Nielsen

...... Elisabeth Riishøj
1 V (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Inger Marie Wallin

- 9-10 regning ...... ...... Kirsten Rosenstock
1 X (nr. 14) kl. 8- 9 regning ...... ...... Bodil Kærn Jørgensen

- 9-10 dansk ........ ...... Inger Frostad
1 y (nr. 15) kl. 8-9 regning ...... .....  Rita Leth Hansen

- 9-10 dansk ........ ...... Hanne Wennerberg Christensen
2 u (nr. 12) kl. 11-12 regning ...... ...... Svend Dirksen

- 12-13 dansk ........ ...... Jytte Albrechtsen
2 v (nr. 13) kl. 11-12 dansk ........ ...... Laila Ellasen

- 12-13 regning ...... ...... Ove Jespersen
2 x (nr. 14) kl. 11-12 regning ...... ...... Inger Bremer

- 12-13 dansk ........ ...... Ellen Jacobsen
2 y (nr. 15) kl. 11-12 dansk ........ ...... Inga Benzon Jensen

- 12-13 regning ...... ...... Else Karlshøj
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3 u (nr. 20) kl. 9-10 dansk .............. ,. Else Galle
(nr. 25) - 10-11 sang ................... Agnethe Christensen

3 v (nr. 3) kl. 8- 9 geografi ........... .. Ellen Jacobsen
- 9-10 dansk .............. .. Ellen Christoffersen

3 x (nr. 2) kl. 10-11 regning ........... .. Inga Benzon Jensen
- 11-12 dansk ................ Ove Jespersen

3 y (nr. 4) kl. 10-11 dansk ................ Rita Leth Hansen
- 11-12 regning .......... .. Bent Jensen

3 z (nr. 21) kl. 8-9 regning .......... .. Hanne Wennerberg Christensen
- 9-10 dansk ............. .. Bent Jensen

4 u (nr. 6) kl. 8- 9 regning .......... .. Inger Frostad Jan Jelved
- 9-10 dansk ............. .. Ole Gade Mikkelsen Ellen Jacobsen

4 v (nr. 21) kl. 10-11 regning .......... .. Kjeld Andersen Hanne Wennerberg Christensen
- 11-12 dansk ............. .. Astrid Beer Else Galle

4 x (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ............. .. Ove Jespersen Kirsten Rosenstock
- 9-10 regning .......... .. Rita Leth Hansen Inga Benzon Jensen

4 y (nr. 4) kl. 8- 9 regning .......... .. Else Galle Bent Jensen
- 9-10 dansk ............. .. Svend Dirksen Erik Høy

4 z (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ............. .. Carl Mortensen Lise K. Andersen
- 9-10 regning .......... .. Inger Marie Wallin Astrid Beer

5 u (nr. 25) kl. 8- 9 sang ............... .. Poul Milberg Petersen Agnethe Christensen
(nr. 19) - 9-10 dansk ............. .. Børge Petersen Bodil Kærn Jørgensen
(nr. 1) - 10-11 geografi .......... .. Inger Frostad Erik Høy

5 v (nr. 11) kl. 10-11 historie .......... .. Jytte Døør Svend Dirksen
(nr. 23) - 11-12 dansk ............. .. Lise K. Andersen Egon Stich

- 12-13 regning .......... .. Svend Dirksen Elisabeth Riishøj
5 x (nr. b) kl. 10-11 biologi ........... .. Egon Stich Jan Jelved

(nr. 1) - 11-12 geografi .......... .. Elisabeth Riishøj Bodil Kærn Jørgensen
(nr. 25) - 12-13 regning .......... .. Astrid Beer Erik Høy

5 y (nr. 24) kl. 10-11 dansk ............. .. Bodil Kærn Jørgensen Bent Jensen
(nr. b) - 11-12 biologi ........... .. Jan Jelved Børge Petersen
(nr. 1) - 12-13 geografi .......... .. Inger Bremer Rita Leth Hansen

5 z (nr. 25) kl. 9-10 sang ............... .. Poul Milberg Petersen Jytte Bagge Andersen
(nr. 22) - 10-11 regning .......... .. Jytte Albrechtsen Ove Jespersen

- 11-12 historie .......... .. Hanne Wennerberg Erik Høy
5 æ (nr. 1) kl. 8- 9 geografi .......... .. Inga Benzon Jensen Svend Dirksen

(nr. 5) - 9-10 dansk ............. .. Emma Prip Bent Nielsen
- 10-11 kristendomsk. . .. Ellen Jacobsen Lissie Thording

6 au (nr.ms) kl. 8- 9 dansk ............. .. Jytte Bagge Andersen Børge Petersen
- 9-10 regning .......... .. Ove Jespersen Jytte Albrechtsen
- 10-11 engelsk .......... .. Inger Marie Wallin Else Galle

7 A (nr. 16) kl. 11-12 regning .......... .. Kjeld Andersen Jytte Albrechtsen
(nr. n) - 12-13 naturlære ....... .. Ole Gade Mikkelsen Emma Prip

7 ai (nr. 16) kl. 10-11 dansk ............. .. Astrid Beer Børge Petersen
(nr. n) - 11-12 naturlære ....... .. Emma Prip Ole Gade Mikkelsen
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7 a2

6 bu

6 bv

7 bu

I u

(nr. n) 
(nr. 17) 
(nr. 7) 
(nr. n) 
(nr. 7) 
(nr. 8) 
(nr. b) 
(nr. 8) 
(nr. 10)

(nr. 11) 
(nr. 9)

kl. 8- 9 
- 9-10 

kl. 9-10 
- 10-11 
- 11-12 

kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

kl. 9-10 
- 10-11 
- 11-12

kl. 8-11

naturlære .......... 
engelsk ............  
regning ............. 
naturlære .......... 
historie ............  
regning ............. 
biologi ..............  
dansk ...............  
kristendomsk. ... 
regning ............. 
historie ........ .
dansk ...............

Ole Gade Mikkelsen 
Lise K. Andersen 
Carl Mortensen 
Ole Gade Mikkelsen 
Kai Garulf 
Poul Prip 
Jan Jelved 
Lise K. Andersen 
Vagn Selmer Sørensen 
Jytte Bagge Andersen 
Else Karlshøj 
Kai Garulf

Emma Prip 
Jytte Døør 
Kjeld Andersen 
Poul Prip 
Lissie Thording 
Kjeld Andersen 
Egon Stich
Vagn Selmer Søre 
Lissie Thording 
Emma Prip 
Christian Bjørnile 
Christian Bjørnild

nsen

6 av (nr. 10) kl. 8- 9

FREDAG

kristendomsk. ...

DEN 19. JUNI

Kai Garulf Inga Benzon Jense n

7 A (nr. 16)

- 9-10
- 10-11

kl. 9-10

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

Kirsten Rosenstock 
Kirsten Rosenstock 
Christian Bjørnild

Vagn Selmer Søre 
Inger Marie Wallit 
Inger Marie Wallit

isen

7 al (nr. b)
- 10-11 

kl. 8- 9
dansk ...............
biologi ..............

Erik Høy
Jytte Albrechtsen

Lissie Thording 
Egon Stich

7 a2
(nr. 18)
(nr. 1)

- 9-10
kl. 8- 9

regning .............
geografi .............

Erik Høy
Else Karlshøj

Jytte Albrechtsen 
Poul Milberg Petzt sen

7 bv
(nr. 17)
(nr. 8)

- 9-10
kl. 8- 9

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

Inga Benzon Jensen 
Lissie Thording

Kai Garulf
Christian Bjørnile

I u
(nr. 1)
(nr. 9)

- 9-10
- 10-11

kl. 8-11

tysk ..................
geografi .............
engelsk .............

Poul Milberg Petersen
Else Karlshøj
Inger Bremer

Egon Stich
Vagn Selmer Søret
Jytte Døør

isen

Ny Østensgård skole, april 1964.

Maria Jensen.
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