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MEDDELELSER

OM

NØRRE GYMNASIUM
KAREN KJÆRS SKOLE

VED

INGEBORG HASSELRIIS
REKTOR

KØBENHAVN 1953



Skolens adresse: Gartnergade 15, København N.

Det nye skoleår begynder den 13. august kl. 10.

Modtagelsestid: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 13—14.

Telefon: Nora 28 06.

Telefonbesked til elever kan dog ikke modtages, 
undtagen i sygdomstilfælde.

FRAENCKEL BOGTRYK



Nørre Gymnasium
er en statsskole for piger. Den fører elever gennem 4 eet-årige 
klasser frem til mellemskoleeksamen, og derefter kan de enten 
opflyttes i det tre-årige gymnasium med studentereksamen som 
mål (nysproglig eller matematisk-naturvidenskabelig retning) el
ler i den eet-årige realklasse, aer afsluttes med realeksamen.

Ejkssiininer 1952.

Matematisk-naturvidenskabelig retning: A-klassen:

Studentereksamen.

Gertrud Arbs 14,21 Tenna Markussen 13,75
Ellen Berg 14,12 Ellen Michaelsen 14,05
Else Brodthagen 14,68 Inge Nielsen 13,42
Birgit Funding 14,56 Annelise Peters 13,54
Aase Grabau 13,79 Kirsten Peters 13,84
Karen Hansen 13,24 Karen Skårup 13,56
Aase Høkilde 13,70 Birthe Helmer Sørensen 13,38
Elin Bjerge Jørgensen 13,31 Kirsten Tambour 13,62

Nysproglig retning: B-klassen:

Jytte Abildstrøm 13,74 Lili Haugsted Jensen 13,61
Hanne Allesen-Vernø 13,40 Merete Juul Pedersen 13,84
Kirsten Haagentoft 14,02 Lis Prægel 13,83
Vera Hatt 13,49 Lise Vesterbo 12,94
Kirsten Jacobsen 14,26 Mette Østrem-Hansen 13,78
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Nysproglig retning: C-klassen:
Nina Albrethsen 12,89 Karen Lise Frederiksen 13,88
Jytte Andersen 13,26 Bente Garbers 13,57
Lis Palsø Andersen 14,10 Ingrid Hansen 14,05
Birgitte Bøttern 13,05 Gerda Pedersen 13,19
Kirsten Christensen 14,02 Henny Petersen 12.14
Aase Christiansen 13,33 Doris Robbertsen 13.84
Ellen Christiansen 13,85 Kirsten Schibsbye 12,88
Birgit Elk 12,82 Aliee Sterup-Hansen 14,47

Realeksamen.
Ingrid Højer Andersen 13,84 Illa-Birgitte Kistorp 12,30
Anne-Mette Berthelsen 13,57 Inger Kromann 14,19
Bente Bovig 13,50 Tove Lysgaard 13,49
Furi Appel Christensen 13,54 Birgitte Pedersen 13,41
Inge Friis 13,33 Ellis Gulborg Pedersen 14,28
Helga Gram 13,55 Karin Pedersen 14,33
Else Hansen 13,71 Lillian Rasmussen 13,62
Grete Struer Hansen 12,87 Kirsten Roelshøj 13,54
Lis Carøe Hansen 13,57 Margaret Stephansen 14,16
Inger Hammerich Winnie Østergaard

Jensen 13,88 Sørensen 13,56
Kirsten Jensen 13,82 Birgitte Vieth-Nielsen 13,88
Else Tange Jessen 13,84 Lilian Vinther 14,18
Inger Kilde 13,55 Gurli Øltieng-Hansen 13,70

llelleniskoleeksamen.
Til denne eksamen indstilledes 54 elever, der alle bestod.
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20. februar: Indsamling blandt elever og lærere til »Hollands- 
hjælpen«.

25. februar fandt tuberkuloseundersøgelsen sted.
9. marts: Kgl. skuespillerinde Karin Nellemose læste for mellem

skolen H. C. Andersen; for realklassen og gymnasiet læste 
fru Nellemose H. C. Andersen, Kaj Munk og Knud Sønderby.

18. marts afholdtes det årlige forældremøde i K.F.U.K.’s festsal. 
Børnebibliotekar Gudrun Franck talte om børns læsning.

20. marts fortalte rnr. Raghn Nayak fra Hindustan om forhol
dene i Indien.

I G har aflagt besøg på Nationalmuseet og II G i afstøbnings
samlingen på Statens Museum for Kunst.

III G har foretaget tre byvandringer i det gamle København 
og har aflagt besøg i Byretten og på dagbladet »Politiken«.
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OVERSIGT OVER GYMNASIEFORENINGENS MODER I 
SÆSONEN 1952—53.

1. Torsdag 9. oktober 1952.
»Hvorledes går man i teatret?« Foredrag ved magister Bjørn 
Moe.

2. Onsdag 17. december 1952.
.Julemøde. Hyggeaften med mindre underholdningsprogram i 
form af jazznumre ved »LansianaJazzband«, samt amatør
optræden og trækning af amerikansk lotteri. Der serveredes 
te og kager og senere appel siner.

3. Torsdag 22. januar 1953.
Generalforsamling.

4. Tirsdag 17. februar 1953.
»Kvinder og politik«. Foredrag ved fru Hanne Budtz.

5. Onsdag 4. marts 1953.
.Jazz ved hr. Harald Grut.

6. Mandag 30. marts 1953.
F.N film med ledsagende foredrag.
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Legater og flidspræmier.
Ved dimissionen 1952 blev Karen Kjærs mindelegat givet til 

Else Brodthagen i III A og rektor Thejlls mindelegat til Inge Niel
sen i III A; Inge Wilhjelm-Jørgensen i III B fik samme legat på 
skolens fødselsdag (d. 7. november).

Endvidere blev der ved dimissionen givet bogpræmier til Ger
trud Arbs, Ellen Berg, Birgit Funding og Ellen Michaelsen i III A, 
Jytte Abildstrøm, Lili Haugsted Jensen og Kirsten Jacobsen i 
III B, Lis Palsøe Andersen og Alice Sterup-Hansen i III C, Johan
ne Hagensen i II A, Lise Nielsen, Mette Ulfeldt og Inge Wilhjelm- 
Jørgensen i II B, Marianne Dalgas, Karen Jensen, Tove Schøn- 
baum og Birgit Simonsen i II C, Grethe Larsen i I A, Anna-Grethe 
Andersen og Rita Nielsen i I B, Anne Mette Nielsen i I C, Ellis 
Pedersen, Karin Pedersen og Margaret Stephansen i realklassen 
og Hanne Madsen, Gunver Mortensen og Inge Rudolph i 4. ml.

Skolenævnet.
Skolenævnet består af afdelingsingeniør Husted, civilingeniør 

Mollerup, fru kontorchef Neervig og fru overlæge Nielsen. — 
Suppleanter: Viceskoleinspektør Sv. Christensen, arkitekt P. 
Clausen, landsretssagfører E. Jensen og overlærer Marcussen. — 
Skolens repræsentanter er fru Schlanbusch og fru Kring samt 
rektor, der er nævnets formand.

Skolelægen.
Dr. med. fru A. Schondel fungerer ved Nørre Gymnasium 

som skolelæge, assisteret af sygeplejerske frk. Gudrun Jensen. 
— Lægen træffes hver torsdag kl. 11—12, sygeplejersken hver 
torsdag i hele skoletiden.
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De elever, som deltager i et valgfrit eksamensfag, kan ikke 
fritages for det ved eksamen, medmindre de melder sig fra senest 
den 25. januar.

Fritag-else for gryinnastik.
Fritagelse for gymnastik og styrtebad udover en uge kan 

ifølge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 kun tillades i hen
hold til lægeattest. Denne skal udstedes på en særlig blanket, som 
udleveres på skolen.

Elever, der går til sygegymnastik eller massagebehandling og 
samtidig følger skolens gymnastikundervisning, må meddele den 
pågældende gymnastiklærerinde dette.

Slöjd.
Der gives undervisning i sløjd (træsløjd og bogsløjd) til de 

elever, der enten hele året eller en del af året er fritagne for et 
eller andet fag, f. eks. gymnastik. Undervisningen og materialer 
er gratis.

lionfirmaiidforberedelsen.
Da det bringer så megen forstyrrelse i det daglige arbejde, når 

en klasses elever forsømmer til forskellige tidspunkter for at gå 
til præsten, henstiller skolen til forældrene, såvidt muligt, at hen
lægge konfirmandforberedelsen til vinterhalvåret i 3. mellemsko
leklasse.

Forsont mel ser.
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i alminde

lighed kun sygdom. Eleven skal altid medbringe skriftlig medde
lelse om, hvad hun har fejlet, og om fraværelsens varighed, når 
hun igen kommer i skole. Efter smitsomme sygdomme fordres 
lægeattest for smittefrihed.

Ved ganske særlige lejligheder kan rektor give en elev lov til 
at forsømme en enkelt dag eller nogle timer efter skriftlig anmod
ning fra hjemmet senest dagen før.

Stipendier.
Skolens stipendier kan søges i første halvdel af oktober. Nær

mere oplysninger ved henvendelse til rektor.

Skoletand pleje.

Københavns kommune.
Elever, der er overført til Nørre Gymnasium fra Københavns 

kommunale skoler efter x/s 1944, og som stadig har bopæl i Kø
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benhavns kommune, får deres tænder undersøgt og behandlet på 
skoletandklinikken, Nyboder skole, efter nærmere tilsigelse. Der
som eleven mellem de obligatoriske eftersyn får tandpine, taber 
plomber el. lign., kan hun henvende sig direkte på klinikken kl. 
14—1430 (undtagen lørdag). Tilmeldelse til denne tandpleje skal 
ikke finde sted, eventuel udmeldelse skal være skriftlig, stiles til 
tandklinikken, men afleveres til skolens inspektor. En elev, der 
er udmeldt, kan ikke senere tilmeldes påny.

Frederiksberg kommune.
Elever, der er overført fra kommunale skoler på Frederiks

berg, får tandpleje på klinikken, Adilsvej 3, men for elever, der 
er nye på Nørre Gymnasium, skal hjemmet selv foretage tilmel
delse. Denne skal være skriftlig, stiles til tandklinikken, men af
leveres til inspektor. Ved udmeldelse følges samme fremgangs
måde som ved tilmeldelse. Hvis udmeldelse er sket, kan ny til
meldelse kun ske med skolekommissionens samtykke.

Med hensyn til omegnskommunerne må man henvende sig på 
de respektive kommunekontorer.

Lejrskole.
Skolen forsøger hvert år at arrangere lejrskoleophold for ele

verne i 4. ml., realkl., I g. og II g.
Ved lejrskole forstås en særlig undervisningsform, hvor ele

verne tilbringer 4 å 6 dage ude i en dansk egn med det formål at 
studere dennes natur og historie på en mere intens og direkte 
måde, end det kan lade sig gøre ved den daglige undervisning. 
Lejrskolen bliver altså et supplement til denne og tjener til at 
levendegøre for eleverne det, som bibringes dem gennem under
visningen i skolestuen.

I 4. m. samler lejrskolens undervisning sig særligt om natur
historiens forskellige områder, selv om også visse træk af den på
gældende egns historie og geografi medtages. (For tiden er det 
egnen omkring Gevninge).

I gymnasiet er der en historisk lejrskole for I g i Sorø. Her 
gives der med udgangspunkt i egnens gamle kirker en oversigt 
over dansk bygningsmåde lige fra den romanske tid.

I II g. afholdes en lejrskole på en uge med grænsehjemmet i 
Kollund ved Flensborg fjord som samlingssted. Formålet med 
denne er for de geografiske discipliners vedkommende at give 
eleverne et indtryk af deres lands geologiske udviklingshistorie, 
hvortil Sønderjylland med sin stærkt vekslende natur er særligt 
egnet, og samtidig at give dem et indtryk af befolkningsforhol- 
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dene og erhvervslivet og vise dem de særlige kår, hvorunder 
grænsebefolkningen lever og har level.

Lejrskolen har dog ikke blot kundskabsmæssig betydning. 
Igennem arbejdsfællesskabet og samværet gennem flere dage 
udvikles kammeratskabet, og der kan skabes en forståelse lærere 
og elever imellem, som det daglige skoleliv ikke giver muligheder 
for, men som ikke desto mindre er af stor værdi i hverdagens 
arbejde.

Skolefondet giver bidrag til nedsættelse af betalingen for hver 
elev, og desuden kan enkelte elever få halv eller hel friplads efter 
skriftlig ansøgning fra hjemmet.

Ordensregler.

Skoleporten åbnes kl. 740, og eleverne skal være i det pågæl
dende klasseværelse eller faglokale senest kl. 8no.

Ordensduksen skal hente protokollen hver morgen og lægge 
den frem til læreren i klassens første time (også i faglokaler). 
Den afleveres efter skoletid ved kontoret.

Straks efter timen skal eleverne forlade klassen.
I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen 

(undtagen i første halvdel af spisefrikvarteret). Lektielæsning 
må ikke finde sted i frikvartererne. Strikning på gange og trap
per er forbudt.

Efter skoletid har eleverne ikke adgang til skolen uden ved 
henvendelse til pedellen.

Kun elever med lang skolevej har tilladelse til at cykle til 
skole. Cykling på skolens grund er forbudt.

Ingen elev må forlade skolen uden rektors eller klasselærerens 
tilladelse.

Skriftlige meddelelser fra hjemmet forevises rektor i andet 
frikvarter eller før skolens begyndelse.

Alle elevernes bøger og øvrige skolesager må være mærket 
med navn.

Eleverne må ikke skrive gloser, facit, notater etc. i skolebø
gerne, men i særlige opskrivningshefter. Hvis eleverne overtager 
bøger efter andre, er de forpligtet til at viske eventuelle tilskrif
ter ud; dette må være gjort senest 1. september.

Eleverne må ikke lade penge eller værdisager ligge i overtøj 
eller pulte. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne sager.

Fundne sager bedes afleveret på inspektorkontoret.
Indsamling af penge blandt eleverne til gaver eller formål af 

hvilken som helst art, samt klasse-traktement, må ikke finde sted 
uden rektors tilladelse. Også til opslag og billetsalg på skolen må 
rektors tilladelse indhentes.
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Beskadigelse af skolens materiel skal straks meldes til rektor. 
Skolen må forlange erstatning for enhver skade, der skyldes grov 
uagtsomhed.

Skolebøger.

Alle elever, hvis forældre bor i København, Frederiksberg og 
Gentofte, kan låne bøger i Københavns skolevæsens bogdepot 
uden nærmere anmeldelse.

For eleverne i mellemskoleklasserne er lånet gratis, realklas
sens elever betaler 12 kr. og gymnasieklasserne 24 kr. årlig. Ind
betaling sker til skoledirektionens kontor, Københavns rådhus, 
V. (Kassetid kl. 13—15). Ved indsendelse pr. check eller giro (nr. 
2605) må elevens, skolens og klassens navn opgives. Indbetaling 
senest den 1. september.

Bøgerne udleveres på skolen, ligesom tilbagelevering sker 
samme sted efter nærmere opslag. Elever, der går ud af skolen i 
løbet af skoleåret, må aflevere de lånte bøger til skolen med en 
fortegnelse over bøgerne.

Elever, hvis forældre er bosiddende i Dragør, Gladsaxe, Glo
strup, Herlev, Rødovre og Tårnby kommuner, kan ligeledes låne 
bøger i Københavns skolevæsens bogdepot, men må forinden 
henvende sig til det stedlige kommunekontor herom, ligesom 
eventuel bogafgift må indbetales til dette kontor.

Gymnastikdragt: Der forlanges: Tennissko til udendørs bold
spil, »Ollerup-sandal« til brug inde. Desuden 1 pose til sko, 1 
bøjle af særlig model, håndklæde og badehætte. Skolens gymna
stikdragt er hvid blusedragt og mørkeblå shorts, som fås i Silke
husel.

Skolens afslutningshøjtidelighed finder sted i badmintonhal
len, Steenwinkelsvej 19, den U. juni kl. 10.

Rektor har træffetid på skolen samme dag umiddelbart efter 
afslutningen.

Det nye skoleår begynder den 13. august kl. 10.

Narre Gymnasium, i maj 1953.
1. Hassel r i i s.
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