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Skoleefterretninger

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

klasser- lørdag den 19. juni og mandag 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 
fredag aften kl. 1930—2030.

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

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

Skolens elevtal og klasser
Skolen talte den 1. april 506 piger, 468 drenge, i alt 975 elever.
Eleverne er undervist i 38 klasser fordelt således — hovedskolen: 2 pige- og 

1 drengeklasse samt 31 fællesklasser; realafdelingen: 4 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 hen
vendelse om indskrivning rettes i alle tilfælde til distriktsskolen.

Personalia
Skolens lærerstab består af: Skoleinspektør, 2 viceinspektører, 11 overlærere. 

22 kvindelige og 10 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes torsdag kl. 11—12.
Skolesundhedsplejersken Bodil Brasch træffes kl. 8—16 onsdag og torsdag, kl. 

8—14 om lørdagen.
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.



I årets løb

Sidste skoledag før eksamen tog III real u larmende afsked med „Det grønne 
Fængsel“. Pigerne var iført stribede fangedragter i skolens farver, grønt og hvidt, 
og klassens to drenge optrådte som fangevogtere (lærere).

Den manende indskrift på banneret lyder: „Aldrig har så få haft så mange at 
takke for så lidt“.

Idrætsdagen på Valby stadion druknede i regn. I andet forsøg lykkedes det 
dog at få stævnet gennemført. 98 piger og 88 drenge deltog. 6buv piger og 7buv 
drenge kvalificerede sig til finalen på Østerbro Stadion - to andenpladser.

Også dette år var det frivillig idræt på Valby stadion - 120 idrætsmærker til 
pigerne, 55 til drengene.
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Drengene deltog i en række atletikarrangementer. Den bedste placering var en 
tredjeplads i Folkeskolernes atletikstævne — en fin faneplade var belønningen.

Til de københavnske skolers svømmestævne tilmeldte Ny Østensgård 7 hold. 
4 af disse kæmpede sig gennem til finalen og opnåede god placering.

Der har været frivillig svømning med god tilslutning hele vinteren. I sommer
ferien var svømmehallen åben til friv. sv. fra tredje kl. og opefter. Succesen var så 
stor at samme arrangement søges gennemført sommeren 1965. Mange nye svømmere 
og mange svømmemærker.

Drengene har haft frivillig gymnastik i vinterhalvåret. Man deltog atter i 
Gymnastikturneringen i redskabsgymnastik. Sæsonen afsluttedes 29. marts med 
gymnastikmærkeprøver — 40 deltagere.

23. februar: Studiebesøg for de kvindelige elever fra Højskolen for Legems
øvelser. — 5. og 7. klasses piger deltog i instruktionen.

Feriekolonierne. I sommeren 1964 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 udenlandsrejser.
7au afholdt lejrskole i Onsbæk Blokhus på Bornholm i tiden fra den 3.—12. 

september.
På grund af det forberedende arbejde, vi havde gjort hjemme på skolen, vir

kede øen på engang velbekendt og dog ny, fordi vi nu kunne nikke genkendende 
til alt det, der hidtil kun var oplevet på papiret, men nu blev virkelighed.

Til trods for de mange dejlige busture rundt på hele øen, var den dag, da 
eleverne holdvis kl. 6 om morgenen drog af sted til hver sin gård, for der at følge 
landmandens arbejde på nært hold, for mange måske alligevel den største oplevelse.

Ledere: Ole Gade Mikkelsen og Jytte Bagge.

8a’s lejrskole 5.—13. september var henlagt til „Grænsehjemmet“ i Kollund, 
Sønderjylland. Forhåndsinteressen havde især samlet sig om de 2 ture, hvor vi 
skulle over grænsen: en tur med båden til Flensborg, og en bustur til Dannevirke og 
Hedeby med besøg på Gottorp slot.

Foruden diverse spraglede spray-dåser med hårlak hjembragte vi fra disse 
ture levende indtryk af de steder, der forekommer så fjerne, når de optræder i en 
historiebog.

Indtrykkene fra Tysklandsturen blev uddybede på busturen til de historiske 
steder i Nordslesvig. Og på en historisk-geografisk tur til Vesterhavet fulgte vi på 
et stykke den gamle „Hærvej“, hvis betydning for Hedeby vi tidligere var blevet 
opmærksom på.
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Skønt Grænsehjemmet var overbelagt og undervisningsforholdene vanskelige, 
var eleverne indforstået med, at stoffet skulle nedfældes på papiret, medens det 
endnu var frisk. Så der var nok at øse af til orienteringstimerne i de kommende 
uger.

Ledere: Deetje Moldt og Else Karlshøj.

lu var i september på lejrskole i Ribe. Ribe vandrerhjem var en udmærket 
standplads med et dygtigt og hyggeligt værtspar. Da det var dansklæreren, der 
ledede turen, blev der væsentlig arbejdet med humanistiske fag: Litteraturgennem
gang af et digt om Ribe på grundlag af byvandringer; folkevisen om dronning Dag
mars død blev undersøgt ved et besøg på Riberhus slot, og Hans Tausen og Bror
son hørte vi mere om under besøget i Ribe Domkirke. Det arbejdende Danmark 
mødte vi bl. a. på Ribe Jernstøberi, Riberhus Mejeri, Esbjerg Tovværksfabrik og 
blandt fiskerne i Esbjerg havn. Med bus kørte vi en tur til grænsen og Rømø samt 
en tur til Blåvand, medens turen til Kammerslusen blev foretaget i båd ad Ribe å.

Iskageboderne ved seværdighederne havde som sædvanlig stor søgning; på 
denne lejrskole gik pengene dog ikke til is, men til postkort til arbejdsmapperne.

Ledere: Ellen Christoffersen og Vagn Selmer Sørensen.

Iv startede skoleåret med et lejrskoleophold på Bornholm. Fra vores lejrhytte 
nær Dueodde udgik talrige ture. Vi beskæftigede os med rundkirker, Hammershus, 
folkeborge, helleristninger, keramikfremstilling, silderøgning og øens geologi. Lejr
skolens clou var utvivlsomt besøget på Christiansø med en særdeles vuggende hjem
tur! Vi var i øvrigt begunstiget med et meget fint vejr, der muliggjorde badning 
og lejrbål. Det var en fornøjelig og udbytterig tur.

Ledere: Kai Garulf og Lissie Thording.

9al var i august på lejrskole på Læsø. Øens smukke og fremmedartede natur 
charmerede os helt — mastedebatten har siden haft pigernes specielle interesse! Vi 
boede midt på øen, og herfra kunne vi nemt komme omkring på cykler. Foruden 
med naturen — strandenge og klitplantager — beskæftigede vi os med erhvervslivet — 
fiskeri og havnevæsen, land- og mejeribrug. Et par dage tilbragtes på vandrer
hjemmet i Frederikshavn, og herfra udgik en stor bustur til Børglumkloster, Ru- 
bjergknude, Mårup kirke og Skagen med den tilsandede kirke og Grenen.

Ledere: Johanne Juul og Lissie Thording.

Englandsturen
For femte gang har et hold af vore elever (fra II og 9. kl.) besøgt the Weald 

School i Sussex.
Afrejsen fandt sted den 10. september og gik over Esbjerg-Harwich, mens 

hjemturen foregik over Dover-Ostende-Puttgarden den 22.-23. september.
Som det har været tilfældet de foregående år, havde eleverne mulighed for 

under bus- og vandreture at repetere og forøge deres kundskaber i Englands historie 
og geografi. Blandt det meget, vi så og oplevede, kan nævnes Tower, Madame 
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Tussauds vokskabinet, Chichester Cathedral, Brighton, Windsor Castle og en van
dretur over the Downs.

Dertil kom så den oplevelse, det var, at blive medlem af en engelsk familie, at 
få lov til at leve med i dens hverdag, med andre ord at få lejlighed til at opleve 
et fremmed land indefra.

Overalt blev vi mødt med en hjertelighed og hjælpsomhed, der hurtigt over
vandt en eventuel beklemthed og fik eleverne til uden større betænkelighed at kaste 
sig ud på „de sproglige dybder“.

Sammenfattende må man sige, at disse udvekslingsrejser er af stor værdi for 
eleverne, både menneskeligt og sprogligt, hvorfor skolen bringer sin hjertelige tak 
til de hjem, der ved at modtage en engelsk elev som gæst har gjort denne udveks
ling mulig.

Ledere: Kirsten Rosenstock og Chr. Bjørnild.

Papirindsamling.
Da skolen bliver 15 år, ønsker man meget at markere dagen for børnene. 

Derfor blev der i ugen 28. september til 3. oktober foretaget en papirindsamling, 
som gav et smukt resultat på 16.200 kg, så vi vil være i stand til at fejre skolens 
fødselsdag.

Seminariebeeøg.
16. oktober havde skolen besøg af 20 seminarieelever fra Marselisborg semi

narium under ledelse af seminarielektor Freilif Mortensen — tidligere lærer ved 
Ny Østensgård skole. Efter en rundgang på skolen overværede eleverne instruktions
timerne i forskellige faglokaler, hvis udstyr og undervisningsmæssige udnyttelse 
vakte stor interesse.

FN-udstilling. FN-dagen, den 24. oktober, markeredes bl. a. ved en udstilling, idet 
8a udstillede nogle plancher, fremstillet ved gruppearbejde i orienteringstimerne.

Nogle elever havde påtaget sig at forklare plancherne, der belyste de store 
problemer omkring det stigende befolkningstal i U-landene.

Foruden 8a’s materiale var der ophængt billeder, der illustrerede FN’s arbejde, 
ligesom en del håndbøger og brochurer var fremlagt.

Forældreugen. I november deltog skolen i forældreugen. 4. og 5. november 
var forældrene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser, og 
mange kom til stede her. Om aftenen den 2. november holdtes åbent hus, og 
forældrene mødte op i stort tal for at samtale med lærerne og bese børnenes ar
bejder og lejrskoleudstillingen i pigernes gymnastiksal.

Efter forårets mange avisskriverier om lejrskolearbejdet besluttede lærerne at 
afholde en udstilling af lejrskolearbejder i forbindelse med forældreugen.

De mange fremmødte beså med interesse de fremlagte arbejdsmapper, grup
pearbejder og morsomme eller instruktive tegninger, som skolens elever havde 
bragt hjem fra de fjerneste kroge af vort land.

Den almindelige mening var, at lejrskolearbejdet er af så stor værdi, at man 
ikke kan yde det støtte nok. —
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Skolekomedien løb af stabelen den 4.—5.—6. december.
I år opførtes skuespillet „Helligtrekongers aften“ af Shakespeare. Stykket blev 

smukt udført af elever fra lu. Frøken Moldt havde lavet en række herlige kostu
mer, og dekorationerne var malet af elever fra 6ax. Alle medvirkende fortjener me
gen ros for de interessante aftener.

Instruktører: Deetje Moldt og Bent Nielsen.

Julefest.
Atter i år var lærerne med pårørende og børn samlet til juletræsfest på skolen, 

dagen før den egentlige juleafslutning. Der blev sunget julesalmer, der blev leget 
under julenissens besøg, fortalt historie og endelig uddelt godteposer.

Dagen efter samledes skolens elever i hold om det traditionelle juletræ i piger
nes gymnastiksal med julesalmer og til julens evangelium. Skolens kor medvirkede 
også i år og bidrog dermed til at skabe den rette julestemning. Det pragtfulde træ 
var atter i år en gave fra skolenævnet, for hvilket der herved bringes vor bedste tak.
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„Norden“s rejselektorer gæstede skolen i januar måned.
Tirsdag den 19. januar havde skolen besøg af den norske rejselektor, lærerinde 

Bergljot Lund, der for 9. kl., II og III gennemgik Henrik Ibsens „Terje Viken“. 
Efter at have givet den historiske og litteraturhistoriske baggrund for digtet behand
lede fruen dets opbygning og reciterede sluttelig hele det store digt. Det smukke 
norske sprog ydede en gammel kending fra dansktimerne fuld retfærdighed.

Tirsdag den 16. februar havde elever fra II og III lejlighed til at overvære 
et foredrag af övningsskollärare Bertil Zachrisson. At foredraget, hvis emne var 
„Örestad — storstaden vid Öresund. Ett fremtidsvy“, blev holdt netop i de dage, 
Nordisk Råd på sit møde i Reykjavik skulle tage stilling til en eventuel Øresunds
bro, gav naturligvis foredragets tal, problemer og fremtidsperspektiver en højst 
konkret baggrund, og de fornuftige svar og spørgsmål fra tilhørerne i en efterføl
gende samtale med foredragsholderen viste da også, at adskillige elever gennem 
deres avislæsning var orienteret om emnet.

Skoleballet for de store elever — 7. klasse og opefter - afholdtes i år onsdag 
den 20. januar. Det blev et festligt og fornøjeligt bal, afbrudt af underholdning og 
indtagelse af forfriskninger.

Lørdag den 30. januar 1965 deltog samtlige elever fra III real samt fire elever 
fra 9. klasse i en forelæsning og rundvisning på Atomenergikommissionens for
søgsanlæg - Risø.

Især vakte det interesse at se DR 2’s reaktorhal. En meget lærerig og udbytte
rig eftermiddag.

Fra begyndelsen af skoleåret 1964/65 oprettedes to hold i faget motorlære. 
Selvom skolen ikke har et særligt lokale til denne undervisning, er det lykkedes at 
få indrettet en del af fysiklokalet, så vi dog har mulighed for at arbejde med min
dre motorer til glæde og gavn for de elever, der særlig interesserer sig for dette 
speciale.

En del firmaer har velvilligt forsynet skolen med materialer til denne under
visning.
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Tirsdag den 16. februar afholdtes et særdeles vellykket erhvervsvejlednings
møde for forældre og elever fra 7.-, 8.-, 9.-, og 10.-klasserne. Mødet var fælles for 
Kirsebærhavens og Ny Østensgård skolei' og arrangeret af de to skolers skolenævn. 
Et rigt initiativ og en stor arbejdsindsats, som vi på skolens vegne i høj grad på
skønner og er taknemmelig for.

Lørdag den 27. februar fejrede skolen fastelavn. 3.-, 4.- og 5.-klasserne slog 
„Katten af tønden“ i skolegården. Da tønderne var slået ned, blev alle kattekonger 
og -dronninger kronet. Præmietagerne fik overrakt et festligt pyntet fastelavnsris 
og hyldedes af alle deltagerne ved taktfaste hurraråb. De deltagende klasser fik 
„Piratos“-lakridser efter tøndeslagningen.

1.- og 2.-klasserne havde traditionen tro pyntet deres egne fastelavnsris, som 
de drog hjem med under megen festivitas.

Sang og musik. Tilslutningen til den frivillige musikundervisning har igen i år 
haft et sådant omfang, at ikke alle ønsker har kunnet imødekommes.

Den rivende udvikling, der i disse år finder sted på dette område, har glæde
ligvis mødt megen forståelse hos bevilgende myndigheder, og skolen har derfor 
kunnet udbygge blokfløjteorkestret med store fløjter (alt, tenor og bas) samt 
supplere rytmeinstrumenterne.

Skolen er nu særdeles pænt forsynet med nodemateriale til blokfløjter, korsang 
og musikorientering.

Lidt hovedkuls — måske — tilmeldte vi os radioens „Sangerdyst“, en landskon
kurrence med 120 kor. I første række klarede vi os — trods få prøver — fint, idet 
vi passerede 87 kor og kom i A-rækken sammen med 3 andre kor fra København. 
Desværre måtte vi af forskellige grunde frafalde videre deltagelse i dysten.

Musikundervisning betyder ikke blot opdragelse til musik, men tillige opdra
gelse gennem musik; et synspunkt, der heldigvis finder forståelse i større og større 
kredse.

Vi håber det i praksis betyder forståelse for barnets ønske om at lære at spille 
på et instrument med dertil hørende øvetid.
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Erhvervspraktikken er blevet et fast led i 8.-, 9.- og 10-klassernes erhvervs
orientering. Bestræbelserne går ud på, at hver enkelt dreng eller pige forud finder 
frem til den erhvervsgruppe, det føler sig bedst egnet til, f. eks. handel, håndværk, 
servicefagene osv. Dette skal naturligvis først og fremmest ske i hjemmet, men 
skolens erhvervsvejledning vil også i høj grad være behjælpelig hermed. Indenfor 
den valgte gruppe prøves så flere forskellige fag, således, at man efterhånden kan 
finde frem til det, der interessemæssigt, økonomisk og helbredsmæssigt er mest 
hensigtsmæssigt. Der vil f. eks. ikke være meget plan i at prøve som smed, ekspe
dient og kontorassistent, da det er 3 fag, der både arbejdsmæssigt og interesse
mæssigt kræver vidt forskellige forudsætninger.

Gennem en uges erhvervspraktik i 8. klasse, 2 uger i 9. klasse og 1 uge i 10. 
klasse skulle der være skabt gode muligheder for, at det erhverv, der vælges, både 
er ét, man har lyst til, og ét, man egner sig for.

I skolescenens teater- og biografforestillinger har i 1964—65 deltaget henholds
vis 134 og 316 elever. De ældste elever har desuden haft lejlighed til at overvære en 
forestilling på Det kongelige Teater.

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

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

Skolen har som medlem af Lærernes Kunstforening modtaget 4 udstillinger, 
hver af 14 dages varighed, nemlig Hertha Kåh: 7 oliebilleder, Grethe Ammundsen: 
3 oliebilleder. Forskellige: 12 oliebilleder og 13 litografier.

Bogudlån og læsestue. Ligesom på de allerfleste andre københavnske skoler 
har der ikke været nogen bogudlåns- og læsestuevirksomhed i år. Skolen kan kun 
beklage de uundgåelige konsekvenser for undervisning og læsestandpunkt.
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I det forløbne år er afholdt en række klassef orældremøder, 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 samarbejde mellem hjem og skole, forældre og lærere.

Afslutningen

finder sted mandag 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. 173o_ 

1830.

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1966—67 
modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et barn 
er undervisningspligtigt, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder.

En elev kan udskrives til sommerferien 1965, 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 1966.

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 
i øvrigt 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.

S paremærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselæ
rerne i det forløbne år har solgt for ca. 15.000 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 Østensgårds 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 beretningsåret har der hverken fra skolen eller forældre været forelagt sager | 
til behandling i skolenævnet, hvorfor nævnet må gå ud fra, at samarbejdet mellem 
parterne har været tilfredsstillende, og at man selv har kunnet løse eventuelle 
spørgsmål.

Tirsdag den 16. februar d. å. har skolenævnet i samarbejde med nævnet på 
Kirsebærhavens skole haft et erhvervsorienteringsmøde, hvor der deltog ca. 450 
elever og forældre samt repræsentanter for 32 forskellige erhverv.

De forskellige erhvervsrepræsentanter var efter det indledende møde til rådig
hed i de respektive klasseværelser for deltagerne, der så vidt det kunne skønnes 
havde megen udbytte af arrangementet.

Som enhver vil kunne forstå har en orientering om de muligheder, der bydes 
vore børn, når de fra skolen skal ud i erhvervslivet meget stor betydning, hvorfor 
hele dette arbejde fra skolenævnets side vil blive fulgt op i den kommende tid. [ 
ligesom skolen påtænker at lade de større børn deltage i erhvervspraktik.

Der er for skolenævnet al mulig grund til at takke såvel inspektør, lærere og 
øvrige medarbejdere på skolen for et godt samarbejde i det forløbne år.

På skolenævnets vegne 
John Hansen,

Skolenævnsformand.

Skolenævnets medlemmer

Fagforeningsfunkt. John Hansen, GI. Køgevej 146
Gand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads Allé 24.
Husmoder Lis Jensen, Vinhaven 21.
Murer Ejner Jørgensen, Bærhaven 16.
Husmoder Aase Malinovsky, Kirsebærhaven 53.

(formand).
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Arsafslutningen 1965
(Besøgsdage)

Efter hver time er der frikvarterer: Kl. 85°-9; 950—1010; 11—1110; 
12-1210 og 13-1310.

TORSDAG DEN 10. JUNI

II u (nr. 11) kl. 8 historie........ Kai Garulf Else Karlshøj

II u (nr. 9) kl. 8

MANDAG DEN 14. JUNI 

regning........ Carl Mortensen ]ytte Bagge Andersen
8 A (nr. 16) kl. 8 orientering . . Erik Høy Else Galle
8a (nr. 7) kl. 8 orientering .. Else Karlshøj Lissie Thor ding

II u (nr. 9) kl. 8

ONSDAG DEN 16. JUNI 

tysk.............. Poul Milberg Petersen Egon Stich
8 A (nr. 16) kl. 8 regning........ Kjeld Andersen Ole Gade Mikkelsen
8a (nr. 7) kl. 8 regning........ Erik Høy Lise Andersen

LØRDAG DEN 19. J1UNI

1 u (nr. 2) kl. 8-9 regning . . . 
kl. 9—10 dansk . . . .

. . Laila Eliasen

. . Grete Hald Olsen
1 v (nr. 3) kl. 8- 9 regning . . . 

kl. 9-10 dansk . . . .
. . Sonja Buchardt 
. . Niels ]ohansen

1 X (nr. 4) kl. 8- 9 dansk . . . . 
kl. 9—10 regning . . .

. . Estelle Lahssen

. . Kirsten Bjørnild
2 u (nr. 2) kl. 11-12 dansk . . . . 

kl. 12—13 regning . . .
. . Bent Nielsen
. . Lissie Thording

2 v (nr. 3) kl. 11-12 regning... 
kl. 12—13 dansk . . . .

. . Kirsten Rosenstock

. . In ger-Marie Wallin
2x (nr. 4) kl. 11-12 regning... 

kl. 12-13 dansk . . . .
. . Svend Dirksen
. . Bodil Kærn Jørgensen

2y (nr. 5) kl. 11—12 dansk .... 
kl. 12-13 regning . . .

. . Hanne Wennerberg Christensen 

. . Rita Leth Hansen
3 u (nr. 13) kl. 10-11 regning . . . 

kl. 11—12 dansk ... .
. . Svend Dirksen
.. Jytte Albrechtsen
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3 v (nr. 13) kl. 8- 9 regning........ Jørgen Mortensen
kl. 9-10 dansk .......... Laila Ellasen

3 x (nr. 5) kl. 8- 9 regning........ Inger Bremer
kl. 9-10 dansk .......... Ellen Jacobsen

3y (nr. 12) kl. 11-12 dansk .......... Inga Benzon Jensen
kl. 12-13 regning........ Else Karlshøj

4u (nr. 18) kl. 11-12 regning........ Bodil Kærn Jørgensen Niels Johansen
kl. 12-13 dansk .......... Else Galle Laila Eliasen

4v (nr. b) kl. 8- 9 biologi ........ Egon Stich Jan Jelved
(nr. 6) kl. 9-10 dansk .......... Ellen Christoffersen Bent Jensen

4 x (nr. 6) kl. 10-11 regning........ Inga Benzon Jensen Bodil Kærn Jørgenset
kl. 11-12 dansk .......... Jørgen Mortensen Kirsten Bjørnild

4 y (nr. 12) kl. 8- 9 regning........ Bent Jensen Jytte Albrechtsen
kl. 9-10 dansk .......... Rita Leth Hansen Jan Jelved

4 z (nr. 15) kl. 10-11 sang ............ Agnethe Christensen Poul Milberg Peters ’i
(nr. 22) kl. 11-12 dansk .......... Bent Jensen Sonja Buchardt

5u (nr. 22) kl. 8- 9 regning........ Niels Johansen Jette Falgren Petersen
kl. 9-10 dansk .......... Ole Gade Mikkelsen Hanne Wennerberg (In ristense

(nr. b) kl. 10-11 biologi ........ Jan Jelved Inger-Marie Wallin
5 v (nr. 21) kl. 10-11 dansk .......... Jette Falgren Petersen Bent Jensen

(nr. b) kl. 11-12 biologi ........ Estelle Lahssen Jan Jelved
(nr.- 1) kl. 12-13 geografi . . . . Kjeld Andersen Ellen Jacobsen

5 x (nr. 23) kl. 9-10 dansk .......... Egon Stich Jytte Albrechtsen
kl. 10-11 kristendomsk. Ellen Jacobsen Jørgen Mortensen
kl. 11-12 regning........ Rita Leth Hansen Laila Eliasen

5y (nr. 24) kl. 10-11 historie........ Estelle Lahssen Egon Stich
kl. 11-12 regning........ Else Galle Jette Falgren Peterse n
kl. 12-13 dansk .......... Svend Dirksen Hanne Wennerberg C1 li ristense

5 z (nr. 18) kl. 8- 9 dansk .......... Carl Mortensen Kirsten Rosenstock
(nr. b) kl. 9-10 biologi ........ Estelle Lahssen Børge Petersen
(nr. 18) kl. 10-11 historie........ Sonja Buchardt Kirsten Bjørnild

6au (nr. 19) kl. 8- 9 dansk .......... Børge Petersen Erik Høy
kl. 9-10 engelsk........ Lise Andersen Jytte Døør
kl. 10-11 regning........ Jytte Albrechtsen Niels Johansen

6 av (nr. n) kl. 8- 9 naturlære . . . Ole Gade Mikkelsen Grete Hald Olsen
(nr. 20) kl. 9-10 dansk .......... Jørgen Mortensen Sonja Buchardt

kl. 10-11 engelsk........ Børge Petersen Lise Andersen
6 ax (nr. 15) kl. 8- 9 dansk .......... Poul Milberg Petersen Rita Leth Hansen

kl. 9-10 sang ............ Poul Milberg Petersen Agnethe Christensen
(nr. 22) kl. 10-11 regning........ Inger Bremer Bent Nielsen

7 au (nr.ms) kl. 9-10 engelsk........ Inger-Marie Wallin Inger Bremer
kl. 10-11 regning........ Erik Høy Grete Hald Olsen

7 av (nr. 16) kl. 10-11 dansk .......... Kirsten Rosenstock Lissie Thording
(nr. n) kl. 11-12 naturlære . . . Ole Gade Mikkelsen Børge Petersen
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6 bu (nr. 17) kl. 9-10 dansk ........ . Erik Høy Lissie Thor ding
kl. 10-11 engelsk . . . . . Jytte Døør Else Galle
kl. 11-12 regning . . . . . Grete Hald Olsen Poul Prip

7 bu (nr. n) kl. 10-11 naturlære . . . Ole Gade Mikkelsen Poul Prip
(nr. 16) kl. 11-12 tysk............ . Egon Stich Poul Milberg Petersen

kl. 12-13 dansk........ . Kai Garulf Lise Andersen
I u (nr. 10) kl. 8-11 dansk ........ . Vagn Selmer Sørensen Christian Bjørnild
I V (nr. 11) kl. 8-11 historie . . .. . Else Karlshøj Kai Garulf

MANDAG DEN 21. JUNI

7 au (nr.ms) kl. 8- 9 dansk ........ . Jytte Bagge Andersen Bent Nielsen
kl. 9-10 geografi . . . . Jytte Bagge Andersen Bent Nielsen

7 av (nr. 11) kl. 8- 9 historie . . . . . Christian Bjørnild Lissie Thor ding
(nr. 1) kl. 9-10 geografi . . . . Kai Garulf ]an Jelved

6 bv (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ........ . Vagn Selmer Sørensen Lise Andersen
kl. 9-10 engelsk . . . . . Inga Benzon Jensen Lissie Thor din g

(nr. b) kl. 10-11 biologi . . . . . Jan Jelved Egon Stich
7 bv (nr. n) kl. 8- 9 naturlære . . . Poul Prip Ole Gade Mikkelsen

(nr- 7) kl. 9-10 engelsk . . . . . Lise Andersen Christian Bjørnild
(nr. 1) kl. 10-11 geografi . . . . Vagn Selmer Sørensen Inga Benzon Jensen

I u (nr. 10) kl. 8-11 tysk............ . Kjeld Andersen Poul Milberg Petersen
I v (nr. 8) kl. 8-11 engelsk . . . . . Jytte Døør Inger Bremer

Ny Østens gård skole, april 1965.
Maria Jensen.
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