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oALHOLM SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Forældre og alle andre, der har interesse for skolen, indbydes til at 
overvære undervisningen tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni.

Fotos: Arne Eschelund



Til hjemmene.
Så længe De har skolesøgende børn, er der en del oplysninger, De tid efter anden 

vil få brug for. Skolen beder Dem derfor i Deres egen interesse læse disse

Praktiske oplysninger.
og gemme hæftet.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag aften kl. 1730—18'°. 
Tlf, Va. 2632. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet 
i kontortiden.

Skolelægen dr. Selma Guldberg træffes onsdag og fredag kl. 9.

Skolesundheds= x c , o . ., , frk. Betty Carit træffes bedst fra kl. 8-14.
plejersken,

Skoletandlægen frk. A. Neersø træffes hver dag kl. 830—1 430.

Skole= 
bespisningen.

Indskrivning

Udskrivning

Der ydes gratis mælk til elever i skolens 9 yngste klasser.
I månederne november-april udleveres endvidere vitaminpiller med 
et sådant indhold, at børnenes normale vitaminbehov dækkes.
Endelig uddeles der i. månederne november-april gratis skolefrokost 
til børn, som indstilles hertil af skolelægen.
Mælkeudleveringen forestås af fru Madsen.

af børn til de nye 1.-klasser begynder den 1. september 1961 og 
finder sted på skolens kontor alle skoledage kl. 12-13, samt onsdag 
aften kl. 1730—1830. Undervisningspligten indtræder 1. august 1962 
for alle børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Ved henvendelse 
til skolen om indskrivning må medbringes barnets fødsels- eller 
dåbsattest samt koppeattest eller bevis for udsættelse med eller 
fritagelse for vaccination.
Af hensyn til planlæggelsen af klasserne må indskrivningen så vidt 
muligt ske inden 15. december.

Undervisningspligten ophører ved udgangen af det skoleår, hvori 
barnet er fyldt 14 år. Dog kan en elev udskrives efter at have gået 
7 år i skole, når vedkommende senest den 31. januar året efter 
fylder 14 år.
Det anbefales forældrene om muligt at lade deres børn fortsætte 
skolegangen ud over den skolepligtige alder.

Konfirmations= Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforbe- 
forberedelse. redeisen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfir

meres i oktober fra 7. klasse, kan dog få fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni.

2



Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforbere
delse, kan få fri kl. 13 mandag og torsdag.
Samtidig gøres opmærksom på, at elever, der går til konfirmations
forberedelse, kan låne salmebog og Ny Testamente på skolen. - 
Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres konfirma
tion. Hvis hjemmet ønsker det, kan de desuden få fri den forud
gående lørdag, når anmodning herom fremsættes over for skolen.

Sygdom. Dersom en elev bliver syg, bedes det meddelt skolen så vidt muligt 
samme dag eller senest dagen efter. Det kan ske ved en voksens 
personlige henvendelse eller ved brev, der gerne må medbringes 
af en kammerat.
Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilsender hjemmet en 
trykt blanket til brug for lægen.
Drejer det sig om en epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks 
attest.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet 
tilladelse hos klasselæreren.
Byærinder, hjælp i hjemmet, indkøb m. m. beder vi indtrængende 
forældrene henlægge til fridagene.

Badning. I cirkulære fra skoledirektionen gøres der opmærksom på, at bad
ning efter gymnastiktimerne er obligatorisk fra 4. klasse.

Glemte sager. Skolens „glemmerum“ vidner om, at for mange af vore elever ikke 
er omhyggelige med deres tøj. Skolen anmoder forældrene om at 
mærke børnenes tøj med navn og klasse, så er der størst chance 
for at få de glemte sager igen.
Tøjet opbevares iøvrigt kun 3 måneder, hvorefter det overgives til 
en velgørende institution.
Smykker og ure bør ikke medtages på skolen og penge kun, når 
det er absolut nødvendigt.

Skolebøger, som eleverne skal bruge i den daglige undervisning, modtager de 
som lån. Bøgerne skal altid være forsynet med rent og helt bind 
med barnets navn og klasse. På skolen foretages der regelmæssige 
bogeftersyn.
Behandles bøgerne ikke pænt, kon de kræves erstattet.

Cykling til skolen må kun finde sted efter aftale med viceinspektøren. De 
udleverede kontrolnumre skal anbringes på cyklen.

Sparemærker. Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1960-61 blev der 
solgt for 6.025 kr.
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Skolens distrikt
omfatter følgende gader:

Amalie Skrams Allé, Ansgars Allé, Beatevej, Blankavej fra 18 og 25, Bomstien, 
Bramslykkevej, Christen Bergs Allé, Cæciliavej fra 15 og 34, Dronning Dagmars 
Allé, Frilands Allé, Gåsebæksvej, Harald Kiddesvej, Hardenbergvej, J. P. E. Hart
manns Allé, Herman Bangs Plads, Hjalmar Bergstrømsvej, Hjørnelodden, Højde
draget 1-7 og 2-12, Kjærstrupsvej, Knuthenborgvej, Kongeslusen, Langvaddam, 
Lukretiavej, Monrads Allé, Nakskovvej 1—71 og 2-88, Nordre Allé, Nybovej, Ny- 
stedvej 1—27 og 2—26, Nørretofte Allé, Overbys Allé, Peter Bangsvej fra 165 og 
226, Roskildevej 139-261 og 130—178, Saxhøjvej, Selveje Allé, Skellet, Sæby- 
holmsvej, Søndre Allé, Traps Allé, Tshernings Allé, Ulriksdalsvej, Valborg Allé fra 
5 og 18, Valbyholm, Valby Langgade fra 121 samt lige numre fra 90, Vestervang 
fra 1-5 og 2—6B, Vestre Allé, Vibeholmen, Vigerslevvej 1-29 og 2—32, Vilhelm 
Topsøesvej, Ålholm Plads, Ålholmvej og Ålstrupvej.

Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivninger i 
årets løb kan det blive nødvendigt for den enkelte skole af pladshensyn at henvise til 
naboskolen. Men henvendelsen om indskrivning rettes i alle tilfælde til distriktsskolen.

Skoletid :
Normal1 timeplan: Week-end jolan:

1. time: kl. 8 — 850 1. lektion: kl. 8 - 810
2. - 850- 9'° 2. 810- 925
frikvarter: - 9'°- 950 frikvarter: 925— 935
3. time: - 95O-io10 3. lektion: 935-1016
spisning: - 10l°-1055 spisning: 1015-103°
frikvarter: - 1055-ll15 frikvarter: 103°-1045
4. time: - Il15—12 4. lektion: 104Ml26
frikvarter: - 12 -1210 5. 1 l25—1205
5. time: - 1210-13 frikvarter: 1205-1215
frikvarter: 
6. time: 
frikvarter: 
7. time: 
frikvarter: 
8. time:

- 13 -1315
- 1315—14
- 14 -1410
- 14"’-15
- 15 -1510
- 1510—16

6. lektion: 1215-13

Ingen børn må komme i skolegården før frikvarteret begynder. Om morgenen 
kl. 8 dog ca. 10 min. før skoletid.
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Året der gik.
Da dette hefte sendes til trykning tidligt på foråret, må beretningen spænde 

over tiden fra april til marts.

I tilslutning til undervisningen.
Eleverne. Den 12. august havde skolen 1208 elever fordelt på 45 klasser på 

hovedskolen og 1 klasse på „Barnets Hus“.
Til realeksamen, som afholdtes i maj—juni 1960 indstilledes 31 drenge og 39 

piger. 1 dreng og 1 pige bestod ikke.
Til mellemskoleeksamen indstilledes 43 drenge og 66 piger. 1 dreng forlod 

eksamen.

Elevrådet, der er sammensat af præfekter fra de ældste klasser, har afholdt 
møder, hvor en del spørgsmål af interesse for eleverne har været drøftet. Desuden 
har man foreslået forskellige forandringer vedrørende skolens indre forhold.

Læsestuen er i tiden fra 15. september til 14. april åben tre eftermiddage om 
ugen. Her kan børnene læse såvel morskabs- som fagbøger, og de kan uden forstyr
relse arbejde med lektier eller udføre skriftligt hjemmearbejde.

Udlånsbiblioteket, der har åbent 5 timer om ugen, har i årets løb haft stigende 
besøg. Læsestuen ledes af skolebibliotekar Ellebæk Larsen.

Rejselektorer. Den 4. januar talte folkeskolelærer Lisbeth Swedmark fra 
Malmø om de svenske fjelde. Foredraget blev holdt for IV.em-klasserne.

Den 18. januar holdt den norske lærer Jakob Rensaa fra Tovik i. Troms foredrag 
for 3.f-klasserne og viste samtidig en serie smukke farvelysbilleder.

Disse årlige besøg af norske og svenske pædagoger, der arrangeres af forenin
gen „Norden“, er et værdifuldt led i undervisningen, og er desuden medvirkende til 
at vække børnenes interesse for de andre nordiske lande.

Færdselsundervisning. Skolens elever har foruden den færdselsundervis
ning, de modtager af klasselærerne, fået en udmærket instruktion af to overbetjente.
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Erhvervsvejledning. Den 2. november havde eleverne fra afgangsklasserne 
og deres forældre lejlighed til at overvære erhvervsvejleder Kai Sørensens foredrag 
om problemer ved valg af erhverv. Desuden har erhvervsvejleder Holst-Jensen af
lagt besøg i samtlige klasser fra 7.-real og talt med eleverne.

Endvidere har klasselærerne ydet deres bidrag på forskellig vis: læsning, sam
tale, i nogle klasser besøg på forskellige virksomheder. Eleverne har haft adgang til 
skolens erhvervskartotek på læsestuen, så de også på denne måde har kunnet skaffe 
sig viden om krav og muligheder inden for de forskellige erhverv.

Skolehaven. Fm-klasserne tilbringer sommeren igennem et par timer om ugen 
nede i skolehaven, hvor hver elev har et lille stykke jord, der dyrkes. Disse timer i 
skolehaven har stor værdi for børnene, idet de ikke alene lærer at bruge have
redskaberne, men også får en forståelse af, hvad der foregår omkring dem i naturen.

Skolehaven ledes af hr. J. Gyre og hr. P. Skytte.

Dansk Skibsadoption - en afdeling af foreningen Søfartens Fremme - eta
blerer forbindelse mellem danske skibe og skoler. Vor skole har adopteret „Olga 
Mærsk“. I det forløbne år har 7bv med hr. S. Outzen som klasselærer været i kon
takt med „Olga Mærsk“.

Besøg i Zoologisk have og på museer samt ekskursioner har været före
taget som led i undervisningen.

Luciaoptog. Som optakt til julen overværede børnene i midten af december et 
luciaoptog i aulaen.
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Lejrskolen. Der har i år været 3 klasser med ialt ca. 90 elever nede på vor 
lejrskole i Spjellerup. Her tilbringer børnene nogle uforglemmelige dage ved skov 
og strand - med besøg på bondegård, mejeri, kalkbrud, bryggeri m. m. Normalt 
kommer alle børnene efterhånden derned, som regel i 7. eller 8. skoleår. Ophold og 
rejse betales af skolevæsenet, men drift og vedligeholdelse af bygninger påhviler 
lejrskoleforeningen, og vi opfordrer på det varmeste forældrene til at støtte arbejdet 
ved at melde sig ind i foreningen. Kontingentet er efter behag, dog mindst 2 kr. årligt, 
og indmeldelse kan ske gennem Deres barns klasselærer.

En af skolens klasser har i år haft lejrskoleophold på Bornholm, en anden på 
Rømø.

Hr. S. Outzen har påtaget sig hvervet som formand for lejrskoleforeningen og 
hr. O. Malinovsky er lejrskoleleder.

Svagbørnskolonier. På lærerforeningernes svagbørnskolonier har et antal 
børn, hvis sundhedstilstand gjorde det ønskeligt, at de kom så meget i frisk luft som 
muligt, genvundet kræfter og sundhed.

Gaver. Vi vil gerne sige tak til de børn, der i årets løb er kommet med gaver 
til skolen.
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Skolemodenhedsprøver. I lighed med tidligere år afholdtes i foråret prøver 
med de nye elever, der var indskrevet til 1. klasserne. Skolen kan på denne måde 
vejlede forældre, hvis børn ikke er undervisningspligtige (d.v.s. fyldt 7 år efter 1. 
aug.), og foretage en jævn fordeling af eleverne i de nye klasser. Alle nyindskrevne 
elever deltog i prøverne.

Personalet. Under inspektørens sygdom april-juli 1960 var frk. Astrid Hansen 
kst. skoleinspektør. I samme tidsrum var hr. S. Outzen kst. viceinspektør.

1 årets løb har der været flg. afgang blandt personalet:
Skolelæge dr. O. Bruun, viceinspektør fru Vera Andersen og- overlærer frk 

Else Johannessen, der alle har søgt og fået bevilget afsked p. g. a. alder.

Lærerne B. Kjærulff og fru Vita Jørgensen har fået embeder i provinsen.

Økonoma fru S. Kyed overgik til anden stilling, da skolebespisningen indskræn
kedes.

Skolen, skolenævnet og børnene har andetsteds haft lejlighed til at bringe én 
varm tak for mange års trofast og dygtigt arbejde i skolens tjeneste.



Nye medarbejdere i årets løb var:

Skolelæge dr. Selma Guldberg, viceskoleinspektør Henri Jensen (der kom fra 
Nyboder skole 1. aug. 1960), lærerne: hr. Groth Larsen, E. Ashøj, fru I. Dall og 
fru I. Iversen, faste vikarer: fru Erna Hansen, frk. Inge Christensen og hr. P. H. 
Clausen samt fru Madsen, der forstår mælkeudleveringen.

Hr. Hans Hermansen og fru Erna Sørensen har haft orlov hele skoleåret, og 
frk. Gerda Mortensen har haft fri for at kunne deltage i kursus på Danmarks højskole 
for Legemsøvelser.

Overlærer frk. Astrid Hansen udnævntes 1. maj 1961 til viceinspektør ved 
Ålholm skole.
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Efter skoletid.
Skolescenen og skolescenens bio bliver besøgt af elever fra 5. klassetrin og 

opefter. Fru Alice Outzen, hr. Vilhelm Thomsen, hr. Arne Olsen og hr. Marcussen 
har taget sig af det hermed forbundne arbejde. 188 piger og 144 drenge har i år været 
medlemmer af skolescenen, og 209 piger og 187 drenge har besøgt skolescenens bio.

Filmsaftener. Der er i vinterens løb blevet givet 2 filmsforestillinger på sko
len under hr. Outzens ledelse. Derved er der skaffet godt 725 kr., der er indgået i 
skolefonden. Vi bestræber os på at finde film, der virkelig egner sig for børn.

Frivillig sport. Hr. L. Clemmensen og hr. P. Skytte har atter i den forløbne 
vinter haft 2 hold frivillige gymnaster.

Fri idræt for drenge har været ledet af hr. L. Clemmensen, mens frk. Inge 
Jørgensen og frk. I. Hornsbjerg har ledet pigernes fri idræt.
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Til drengene uddeltes 137 idrætsmærker, til pigerne 47 mærker. Der er uddelt 
70 gymnastikmærker til drenge.

2 hold piger har i vintermånederne deltaget i pigernes frivillige svømning på 
Kirsebærhavens skole, og de har haft megen glæde og udbytte af undervisningen. 
Nogle piger dygtiggjorde sig, så de bestod frisvømmerprøven.

Kor= og musikundervisning. Klaver- og blokfløjteundervisning gives af fru 
Guldhammer Hansen. Violinundervisningen forestås af hr. John Nielsen. Hr. Groth 
Larsen har taget sig af skolens korsang. Skolens hornorkester ledes af hr. Arne 
Eschelund.

Indsamlinger. Af de mange indsamlinger har vi i samråd med naboskolerne 
vedtaget at deltage i følgende: Høstblomsten, Julehjertet, Barnets Hus og Landsfor
eningen for evnesvages Vel - under ledelse af henholdsvis frk. Bojsen-Møller, fru 
Inger Arne, hr. Kaj Halberg og fru Alice Outzen.

Frk. Astrid Hansen har året igennem ledet indsamlingen af brugte frimærker til 
fordel for Røde Kors.

Til Bangolore i Indien skænkede eleverne og deres forældre 300 par brugte 
briller.

Elevrådet foreslog og gennemførte en indsamling til Congo-hjælpen. Resultat: 
700 kr.

Indsamlingen på Barnets Dag omfatter vi med særlig interesse, da Ålholm skole- 
har en klasse på Barnets Hus. I år gav denne indsamling 3.197 kr.

Vi siger tak til lederne og de mange elever, der i årets løb har stillet sig til rådig
hed for indsamlingerne.

Indsamlingen af gamle aviser er omorganiseret og finder sted hele året efter 
nærmere aftale med klasselærerne.

Indsamlingen har i år givet 635 kr. til skolefonden. Hr. Arne Eschelund leder 
indsamlingen.

Skolepatruljerne under hr. L. Clemmensen gør et godt stykke arbejde ved at 
hjælpe kammeraterne over stærkt trafikerede gader og veje. Det understreges, at 
eleverne skal rette sig efter skolepatruljernes anvisninger.
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I ferien.
I de sidste dage før skoleafslutningen er der travlhed med at få de forskellige 

feriearrangementer bragt i orden. Vi vil nemlig gerne prøve på at hjælpe vore børn 
til at få det bedst mulige ud af den lange sommerferie.

Ferierejser. Sidste år fik alle elever, der ønskede det, i alt 215, billetter til 
jernbane og skib gennem skolen. Det er viceinspektør Henri Jensen, der forestår det 
store arbejde med uddeling af feriebilletter.

Østrup. Der udsendtes 1 elev til ny Østrup-plads, men en del, der tidligere har 
haft landophold gennem skolen, var indbudt af deres gamle ferieværter.

Hr. Hinz er komiteens repræsentant.

Feriekolonier. Kommunelærer- og lærerindeforeningen i København har op
rettet en række feriekolonier, hvor skoleelever, der ellers ikke ville komme på 
landet, kan få frit ophold nogle uger. 175 af vore børn blev modtaget på disse ko o- 
nier, der alle er kendt for deres smukke og sunde beliggenhed. Desværre kunne vi 
ikke skaffe plads til alle de elever, der ønskede ferieophold. Frk. Hornsbjerg og hr. 
E. Ashøj har påtaget sig arbejdet med udsendelse af eleverne.

Ferie hjemme. Vi tænker også på de børn, der ikke kommer på landet. Før 
sommerferien uddelte hr. Ellebæk Larsen ca. 300 billetter til Gabriel Jensens fer e- 
udflugter.

Friluftsbadet på Bellahøj besøgtes af et stort antal piger og drenge. Gymna
stiklærerne fordeler adgangskort til badet.
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For forældrene.
1. klassernes forældre var indbudt til møde 21. sept. Inspektøren fortalte om 

skolens daglige liv, og efter en rundgang på skolen, sluttede aftenen med fælles 
kaffebord.

Forældredage. Den 1. og 2. november holdt skolen åbent hus og havde besøg 
af forældre og pårørende i klasserne. 251 hjem var repræsenteret.

5. klassernes forældre orienteredes 17. nov. om skolegangen i 6. skoleår.
27. og 28. februar drøftede forældrene med klasselærerne, hvilke muligheder 

det enkelte barn havde.

7. a og b=klassernes forældre fik d. 6. april oplysning om de veje, der stod 
åbne for deres børn: udskrivning, 8. alm. klasse, 8. teknisk klasse og 1. real, evt. 
7.b for elever fra 7.a. Efter inspektørens redegørelse havde forældrene lejlighed til 
at tale med klasse- og faglærerne.

Klasseforældremøder har der været afholdt for en del klassers vedkommende.

Mannequinopvisning afholdtes i juni, hvor børnene viste, hvad de havde be
skæftiget sig med i håndarbejdstimerne.
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Skolenævnet og dets virksomhed.

Alle de nævnte møder og sammenkomster er arrangeret i samråd med forældre
nes repræsentanter, skolenævnet. Vi opfordrer forældrene til at slutte op om skolen 
i endnu højere grad end tilfældet har været. Det har den allerstørste betydning for 
vort arbejde med børnene at være i kontakt med hjemmene.

Foruden de ordinære skolenævnsmøder og aftenmøder har nævnets medlemmer 
deltaget i afslutningsfesten før sommerferien og i juleafslutningen, hvor nævnet atter 
i år skænkede børnene det smukke juletræ i aulaen.

Fra skolens side skal her bringes en varm tak til skolenævnet for dets initiativ 
og for godt samarbejde i det forløbne år.

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Formand, garver Eli Eiberg, Valby Langgade 232, tlf. VA 8927 y. 
Næstformand, fru Astrid Bjørn Hansen, Stadfeldtsvej 11, VA 5326. 
Sekretær, fru Olivia Meiling, Castbergsvej 32, VA 4642.
Fru Agnes Jakobsen, Overskouvej 1, VA 3440 x.
Tobakshandler A. Nikolaisen, Valby Langgade 192, VA 842.

Repræsentanter for skolen:

Overlærer Kaj Halberg, formand for lærerrådet.
Overlærer fru Inger Arne-Hansen, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

Ethvert arbejdende skolenævn ser som en af sine opgaver at samle en så stor 
og interesseret forældrekreds som muligt om skolens arrangementer til gavn og glæde 
for hjem og skole. Vi har da også i det forløbne år haft godt forældrebesøg, bl. a. til 
vore klassemøder. Det har været os en glæde at se forældrene møde frem; vi håber 
på fortsat tilslutning i det nye skoleår.

Tak til inspektør og lærerstab, fordi man så beredvilligt stillede sig til rådighed 
for forældrene ved de forskellige arrangementer. Tak for året, der gik, med ønske; 
om fortsat godt samarbejde i det kommende år.

På skolenævnets vegne
Eli Eiberg, 
formand.
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Årsprøven.

Skoledirektionen har vedtaget følgende bestemmelser vedrørende formen for 
besøgsdagene og mundtlig årsprøve:

„Der gives forældrene lejlighed til ved skoleårets slutning at overvære den al
mindelige undervisning på to skoledage, i år tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni. 
Fra 4. klasse og opefter overværer en kollega undervisningen som gæst. For III EM 
afholdes prøve i 2 fag å tre timer“.

Se omstående plan for årsafslutningen.

Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i det klasseværelse, hvor under
visningen finder sted.

Sløjdsager og tegninger er udstillet i de pågældende faglokaler til den 21. 
juni kl. 13. Børn har kun adgang under ledsagelse af forældre eller lærere.

På besøgsdagene må ingen børn opholde sig i skolebygningen under frikvar
tererne.

Håndarbejde: Onsdag den 7. juni kl. 19,30 udstilles elevarbejder i forbin
delse med en mannequin-opvisning, hvortil forældrene indbydes.
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Eksamen 1961.
III em

MANDAG DEN 19. JUNI

Eksaminator.
III A (nr. 27) kl. 8-11 engelsk ....... .... hr. Poul Sørensen hr

(N) - 8-11 naturhistorie .... - Sondergaard Jensen -
III a (nr. 34) kl. 8-11 dansk .......... .... fr. E. Willeberg -

(F) - 8-11 fysik ........... .... hr. 0. Malinovsky -
III u (nr. 28) kl. 8-11 dansk .......... .... fr. Inger Dall fr.

(nr. 31) - 8-11 tysk ............. .... hr. M. Thuesen hr
III xs (nr. 25) kl. 8-11 dansk .......... .... fr. Munk-Poulsen fr.

(nr. 23) - 8-11 regning ....... .... hr. Marcussen hr

Kl . 8-930 er 1. halvdel af klassen på nr.: 27, 34, 28,

Kl. 8-9' er 2. halvdel af klassen på nr.: N., F., 31,

Censor.
Arne Eschelund
Holger Andersen 
Outzen 
Arne Olsen 
Anna Rasmussen
E. Ashøj 
Alice Outzen 
Ellebæk Larsen

25.

23.

De to hold skifter kl. 930.
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Forældredage 1961.

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Der er time: kl. 8-850, 9-950, 1010-1 1, 1 110-12, 1210-13.

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ........  

9-10 regning ......
1 v (nr. 8) kl. 8- 9 dansk ........

9-10 regning ......
1 x (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ........

9-10 regning .....

...... fr. Erna Hansen

...... - Bojsen-Møller

1 - Anna Rasmussen

J - Xenia Petersen

ly (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ........
9-10 regning .....

1 - Estrid Holm

2 u (nr. 10) kl. 11—12 dansk ........  
- 12-13 regning .....

2 v (nr. 6) kl. 11-12 dansk ........  
- 12-13 regning .....

....... fr. Ruth Christensen 
..... - Oppenhagen

1 - Rønnfeldt-Olsen

2 x (nr. 4) kl. 11-12 dansk ........  
- 12-13 regning .....

....... - Hornsbjerg Pedersen

....... - Agnes Perdrup
2 y (nr. 8) kl. 11-12 dansk   

- 12-13 regning .....
3 A (nr. 5) kl. 9-10 dansk ........

- 10-11 geografi ....
3 a (nr. 13) kl. 10-11 dansk .......

- 11-12 regning ....
3 u (nr. 15) kl. 10-11 dansk .......  

- 11—12 regning ....

....... - Amy Lauridsen

....... hr. Ellebæk Larsen

1 - V. Thomsen

Jfr. Agnes Perdrup

I hr. E. Larsen

3 v (nr. 11) kl. 9-10 dansk .......  
- 10-11 geografi ....

....... - Hans Sørensen

....... fr. Erna Hansen
4 A (nr. 20) kl. 9-10 dansk .......

- 10-11 geografi ....
}fr. Inge Lis Iversen Inge Jørgensen

Hornsbjerg Pedersen
4 a (nr. 16) kl. 9-10 dansk .......  

- 10-11 regning ....
4 u (nr. 13) kl. 8—9 dansk .......

9-10 regning ....

.......  - I. Tiemroth 

.......  - Inge Jørgensen
j - Inger Arne j -

Ruth Christensen 
Bojsen-Møller 

Munk-Poulsen
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Lærer. Gæstelærer.

4 v (nr. 19) kl. 10-11
- 11-12

dansk ... 
historie .

5 A (nr. 15) kl. 8- 9 geografi .
- 9-10 dansk ...

5 a (nr. 17) kl. 9-10 historie .
- 10-11 geografi .

5 u (nr. 17) kl. 11-12 dansk ...
- 12-13 geografi .

5 v (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ...
- 9-10 regning .

fr.

fr.
hr.

fr.

hr.

Wennerberg Karlsson\ 
f fr.Erna Hansen 1

I. Tiemroth
E. Larsen hr.

Karen Holm fr.

Inge lørgensen hr.

Hinz

Xenia Petersen

Inge Lis Iversen 
Gyre
Sondergaard Jensen 
Estrid Holm 
Oppenhagen 
Clemmensen 
Hans Sørensen 
Henning Clausen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Der er time: kl. 8-850, 9-950, 1010—1 1.

Gæstelærer.Lærer.
6 au (nr. 24) kl. 8— 9 dansk .........

geografi .......
.... 1 I

- 9-10 pr. V. Larsen j hr. Hinz

6 av (nr. 22) kl. 8- 9
- 9-10

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

1 - Henning Clausen | fr. I. Dall

7 au (nr. 16) kl. 9-10
- 10-11

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

1 fr. Karen Holm J - Hornsbjerg

7 av (F)
(nr. 1)

kl. 9-10
- 10-11

regning .......
tysk .............

.... hr. Marcussen - Wennerberg Karlsson
---- - E. Ashøj - Agnes Perdrup

7 ax (nr. 23) kl. 8- 9
- 9-10

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

..... - Gyre 1 _.
rr i a s 1 - Tiemroth- Holger Andersen J

3 FA (D)
(nr. 31)

kl. 8- 9
- 9-10

gymnastik ...
dansk ..........

- Clemmensen hr. Groth Larsen
__  - Gyre - Clemmensen

3 fa (nr. 34) kl. 9-10
- 10-11

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

....1 - , fr. Inge Lis Iversen(fr. Oppenhagen „
__ J - Rønnfeldt-Olsen

6 bu (nr. 32) kl. 9-10
- 10-11

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

.... hr. Arne Eschelund |TI , , , rhr. Mahnovsky.... - Holger Andersen 1
6 bv (nr. 18) kl. 9-10 

- 10-11
engelsk .......
historie .......

.... - Poul Sørensen 1 „ _( - M. Thuesen
- Outzen )

6 bx (nr. 27) kl. 9-10 
- 10-11

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

.... fr. Amy Lauridsen - E. Ashøj

.... hr. Gyre - Henning Clausen
7 bu (nr. 20)

(F)
kl. 9-10 
- 10-11

dansk ..........
fysik ..........

.... - Arne Olsen - Hans Sørensen
- Hans Sørensen - Marcussen

7 bv (nr. 29) kl. 9-10 
- 10-11

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

- Outzen - V. Thomsen
- V. Thomsen fr. Inge Lis Iversen
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Årsafslutningen
med uddeling af eksamensbeviser, standpunktsbøger og flidspræmier finder sted i 
skolens aula onsdag den 21. juni kl. 13. Hertil er forældre og pårørende meget 
velkomne.

Sommerferien begynder 23. juni og slutter 13. august. Det nye skoleår be
gynder mandag den 14. august. De nye første-klasser møder dog først mandag den 
21. august. Der vil blive sendt brevkort til hjemmene med meddelelse om mødetiden.

Ålholm skole, den 1. april 1961.

Knud Chrestensen.
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