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oALHOLM SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skolens distrikt.

Skolens distrikt (fra 1. august 1955) omfatter følgende 
gader:

Ålholmvej, Ålstrupvej, Amalie Skrams Allé, Ansgars Allé, 
Beatevej, Blankavej fra 18 og 25, Bramslykkevej, Christen Bergs 
Allé, Cæciliavej fra 15 og 34, Dronning Dagmars Allé, Frilands 
Allé, Gårdstedet, Gåsebæksvej, Harald Kiddesvej, Hardenberg- 
vej, J. P. E. Hartmanns Allé, Herman Bangs Plads, Hjalmar 
Bergstrømsvej, Hjørnelodden, Højdedraget 1—7 og 2—12, Kjær- 
strupsvej, Knuthenborgvej, 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 236, Roskildevej (fra Frederiksberg til Rød
ovre kommunegrænse), Saxhøjvej, Selveje Allé, Skellet, Sæby- 
holmsvej, Søndre Allé, Traps Allé, Tschernings Allé, Ulrikdals- 
vej, Valborg Allé fra 15 og 18, Valby Langgade fra 121 samt lige 
numre fra 90, Vestervang fra 1—5 og 2—6 B, Vester Allé, Vibe
holmen, Vigerslevvej 1—29 og 2—32, Vilhelm Topsøesvej.

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 henvendelse 
om indskrivning rettes i alle tilfælde til distriktsskolen.

Ålholm skole havde den 31. marts 1776 elever, fordelt på 
59 klasser foruden 1 klasse på Barnets hus.

Skolens bomærke efter Mogens Bøggilds Løvebrønd.
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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 heftet.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-—13 samt onsdag aften kl. 18—19.
Tlf. Va. 2632. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet 
i kontortiden.

Skolelægen, dr. 0. Brun træffes mandag og onsdag kl. 12 og lørdag kl. 8.

Skolesundheds=
plejersken, frk. Betty Carit er på skolen hver dag fra kl. 8—10.

Skoletandlægen frk. A. Neersø træffes hver dag kl. 8,30—14,30.

Skolebespis= 
ningen ledes af frk. L. Mynster. Ca. 500 elever deltager. Desuden leve

res madpakker til 950 børn på andre skoler.
Fra skolens side ser man gerne, at så mange elever som muligt 
deltager. Maden er nærende og veltillavet, og desuden har bespis
ningen en vis betydning ved at indøve gode spisevaner.

Indskrivning af børn til de nye 1.-klasser begynder den 1. september 1955 og 
finder sted på skolens kontor alle skoledage kl. 12—13 samt ons
dag aften kl. 18—19. Undervisningspligten indtræder 1. august 
1956 for alle børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Ved hen
vendelse 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.

Udskrivning. Undervisningspligten ophører ved udgangen af det skoleår, hvori 
barnet er fyldt 14 år. Dog kan elever, der fylder 14 år i august, 
september eller oktober næste skoleår, og som har gået 7 år i 
skole, udskrives. Ved flytning til en anden skole må eleven med
bringe en skriftlig besked herom, samt aflevere de bøger, der er 
lånt på skolen.
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Konfirmations^ 
forberedelse.

Sygdom.

Badning.

Forsømmelser,

Glemte sager.

For at det kan gå mindst muligt ud over børnenes skoleundervis
ning, når konfirmationsalderen indtræder, og præstegangen skal 
påbegyndes, er det meget vigtigt, at denne finder sted, medens 
konfirmanderne går i 2. fm eller i 3. em, i hvilke klasser under
visningen er lagt til rette med særligt hensyn til konfirmationsfor
beredelsen.
På forberedelsesdagene (mandag og torsdag) får eleverne fra oven
nævnte klasser fri kl. 13 for at kunne møde hos præsten kl. 13,10. 
Konfirmander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen 
henvises til forberedelse uden for skoletiden.
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.

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 tilstiller hjemmet en 
trykt blanket til brug for lægen.
Drejer det sig om en epidemisk sygdom, udsteder lægen dog gtraks 
attest.

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

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.

De ville blive overrasket, hvis De så, hvor mange par strikkede 
vanter, skindhuer, badehåndklæder, jakker og mange andre sager, 
der ligger i skolens glemmerum. Det er altsammen ting, børnene 
har glemt. Skolen anmoder indtrængende forældrene om at mærke 
børnenes tøj med navn og klasse. Lad børnene spørge efter glemte 
sager hos klasselæreren. 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.
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Cykling

Bypladser.

Sparemærker.

til skolen må kun finde sted efter aftale med vice-skoleinspektøren. 
De udleverede kontrolnumre skal anbringes på cyklen.

Skoleelever må først have byplads, når de er fyldt 13 år, og de 
må kun være beskæftiget fra kl. 16—18 eller de sidste 2 timer 
før butikkernes lukketid. På folkekirkens helligdage og om morge
nen må de ikke have plads.
Arbejdsgiveren skal meddele skolen, at barnet har beskæftigelse 
ved budtjeneste.

Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1954—55 blev der 
solgt for ca. 10.765 kr.

Lersløjd.
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Året der gik.
Da dette hefte sendes til trykning tidligt på foråret, må beretningen spænde 

over tiden fra april til april.

I tilslutning til undervisningen.
Morgensang finder sted i aulaen hver mandag kl. 8. Forældrene er velkomne!
Museumsbesøg. I årets løb har de store klasser aflagt besøg på museer, beset 

udstillinger i Forum m. v. og desuden besøgt forskellige praktiske virksomheder — 
det sidste som led i den erhvervsvejledning skolen søger at give børnene.

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 for
styrrelse arbejde med lektier eller udføre skriftligt hjemmearbejde. Læsestuen ledes 
af skolebibliotekar Ellebæk Larsen.

Færdselsundervisning. Atter i år har skolens elever modtaget en grundig og 
fornøjelig færdselsundervisning ved hr. overbetjent O. Zöllner.

Kirkebesøg. Den 13. og 14. december overværede børnene et smukt krybbe
spil, der opførtes af store elever under ledelse af fru Helga Jensen og hr. H. 
Sørensen.

Rejselektorer. Den 4. januar havde skolen besøg af den svenske rejselektor 
Carl Liedbeck, der læste op for em-klasserne, og den 19. januar fortalte og læste den 
norske lektor Kolbjørn Gåsvær for fm-klasserne. Begge de nordiske gæster gjorde 
stor lykke blandt deres tilhørere.

Skoledirektøren tager afsked med inspektør Kyrre.
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Den ny inspektør indsættes. — Skoledirektøren taler.

Erhvervsvejledning. For eleverne i afgangsklasserne og deres forældre er 
der afholdt følgende aftenmøder: Den 28. januar talte magister Bahnsen om ung
dommens valg af erhverv og uddannelse. Den 16. marts talte hr. isenkræmmer 
Martin Jensen om handels- og butiksfagene og hr. direktør Jørgen Lytting om lær
lingeloven. Den 23. marts talte hr. smedemester Poul S. Hansen om håndværk og 
industri og hr. ekspeditionssekretær Osvald Hansen om stillinger inden for kom
mune og stat. Den 30. marts talte hr. landsretssagfører Magtengaard om studievejen. 
Driftsleder frk. Edith Nielsen talte om forskellige kvindelige sysler og skolesund
hedsplejerske frk. B. Carit om sygeplejerskens uddannelse.

Dansk skibsadoption — en afdeling af Foreningen til Søfartens Fremme, 
skaber forbindelse mellem danske skibe og skoler. Vor skole har adopteret „Olga 
Mærsk“. Desværre har vi ikke hørt fra skibet i længere tid. Hr. Ib Hauge har 
sørget for, at der fra skolen er sendt breve og arbejdsmapper fra lejrskoleophold, så 
vi håber at brevvekslingen kommer i gang igen.

På første sal i aulaen er der ophængt et verdenskort, hvor „Olga Mærsk“s 
faste rute er afmærket. Tegningen fortæller tillige, hvilke varer skibet fragter.

Den 3. september holdt kaptajn Røder fra skibsadoptionen foredrag for de 
store drenge.

Lejrskolen. Vi har igen i år haft 3 klasser 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 efter
hånden derned, som regel i 2. f.m. eller III em. Ophold og rejse betales af skole
væsenet, men drift og vedligeholdelse af lejrskolebygningen påhviler lejrskoleforenin
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gen, og vi opfordrer på det varmeste forældrene til at støtte arbejdet ved at melde 
sig ind i foreningen. Kontingentet er kun 2 kr. årlig, og indmeldelse kan ske gennem 
Deres barns klasselærer.

Følgende klasser har i år haft deres lejrskoleophold i Sønderjylland: Ill a (fru 
Munk Poulsen, fru Fasting), III b (fru Munkholm, hr. Marcussen), III B (hr. 
Hauge, hr. Søndergård Jensen). III A (hr. Halberg, hr. Worm) havde en vellykket 
tysklandstur til Lübeck, Harzen og Hamburg.

Skolehaven, f.m.-klasserne tilbringer sommeren igennem et par timer om 
ugen nede i skolehaven, hvor hver elev har sit lille stykke jord. Her dyrker de for
uden blomster adskillige nyttige grønsager og haveurter. Disse timer i skolehaven 
har stor værdi for børnene, idet de ikke alene lærer at bruge redskaberne, men også 
får forståelse af, hvad der foregår omkring dem i naturen.

Lærerpersonalet. Den 14. august blev der ved en smuk højtidelighed i aulaen 
taget afsked med skoleinspektør Kyrre og budt velkommen til skolens ny inspektør. 
Skoledirektør Olaf Petersen og repræsentanter for forældre og lærerpersonalet tak
kede inspektør Kyrre for mange års dygtig ledelse af Ålholm skole.

Ved skoleårets begyndelse blev fru Gerda Mejer-Jensen udnævnt til viceinspek- 
trice på Voldparkens skole.

Den 26. januar udnævntes hr. Dines Skafte Jespersen til skoleinspektør på 
Nørre allés skole.

Den 1. januar blev frk. Ingerslev Hansen ansat ved skolen.
Den 31. marts blev der meddelt hr. R. Eschelund afsked på grund af alder. 

Fra skolens og skolenævnets side bragtes på selve dagen en tak for lang tids dygtig 
og trofast arbejde i skolens tjeneste.

Efter skoletiden.
Filmsaftener. Der er i vinterens løb blevet givet 5 filmsforestillinger under 

hr. Outzens ledelse. Derved er der skaffet ca. 2300 kr. til vor lejrskole, der får hele 
overskudet. Vi bestræber at for at finde films, der virkelig egner sig for børn.

Skolescenen og skolescenens bio bliver også flittigt besøgt. Frk. Alice 
Nielsen, fru Arne Olsen, hr. Vilhelm Thomsen og hr. Marcussen tager sig af dette 
arbejde. 382 piger og 232 drenge er i år medlemmer af skolescenen, og 286 piger 
og 260 drenge besøger skolescenens bio.

Frivillig gymnastik. Hr. P. Skytte og hr. L. Clemmensen har i den forløbne 
vinter haft 2 hold frivillige gymnaster. 80 drenge har på denne udmærkede måde 
fået anvendelse for en del af deres fritid.

Frivillig idræt har været ledet af fru Arne Olsen og hr. L. Clemmensen. Ved 
prøven blev uddelt følgende idrætsmærker: Pigerne: 1 guld med emaille, 1 sølv 
med emaille, 10 guld, 5 sølv og 15 bronze. Drengene: 1 guld med emaille, 3 sølv 
med emaille, 7 guld, 18 sølv og 19 bronze.

Skoleorkesteret har under hr. Arne Eschelunds taktstok med stor succes ladet 
sig høre flere gange i årets løb, bl. a. ved valbyskolernes idrætsstævne i Valby 
idrætspark.
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Papirindsamlingens resultat diskuteres.

Skoleballet afholdtes den 13. marts for elever fra anden mellem og opefter. 
Balkomiteen — frk. Alice Nielsen, fru Gurli Petersen, hr. Worm, hr. Marcussen og 
hr. Linnet — havde suppleret sig med fire medlemmer, valgt af skolens ældste 
klasser: Jette Christoffersen, Randi Lersey, Jørgen Nielsen og Sten Petersen. Det 
blev en smuk og festlig aften.

Indsamlinger. Af de mange indsamlinger har vi efter samråd med vore nabo
skoler vedtaget at deltage i følgende: Høstblomsten, julehjertet, barnets dag, forårs
blomsten og 4. maj-dagen — henholdsvis under ledelse af frk. Bojsen-Møller, fru 
Inger Arne-Hansen, frk. Ingerslev Hansen, frk. Alice Nielsen og hr. Ib Hauge. Vi 
siger tak til lederne og til alle de elever, der i årets løb har stillet sig til rådighed 
som sælgere. Indsamlingen på barnets dag omfatter vi med særlig interesse, da 
Barnets hus hører under Ålholm skole. Resultatet blev i år: 2589 kr.

Papirindsamlingen den 13. oktober, der blev organiseret af hr. Arne Esche- 
lund, blev den helt store succes. Der blev samlet papir for 2996 kr., en god hjælp 
til anskaffelse af et tonefilmsanlæg. Vi bringer børnene og hjemmene vor bedste tak 
for indsatsen.

Skolepatruljerne under hr. L. Clemmensens ledelse gør et godt stykke ar
bejde med at hjælpe kammeraterne over stærkt trafikerede gader og veje.

I ferien.
De sidste dage før skoleafslutningen er en urolig tid. Overalt hersker der travl

hed med de forskellige feriearrangementer, idet vi prøver på at hjælpe vore børn til 
at få det bedst mulige ud af den lange sommerferie.

Ferierejser. Sidste år fik alle de elever, der ønskede det, ialt 242, billetter til 
jernbane og skib gennem skolen. Det er vice-inspektør Kaj Hansen, der forestår det 
store arbejde med uddeling af feriebilletter.
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Østrup. Der udsendtes ingen elever til nye Østrup-pladser, men mange, der 
tidligere har fået landophold gennem skolen, var indbudt til deres gamle ferieværter.

Feriekolonier. Kommunelærer- og lærerindeforeningen i København har op
rettet en række feriekolonier, hvor skoleelever, der ellers ikke ville komme på lan
det, kan få frit ophold nogle uger. Henved 200 af vore børn blev modtaget på disse 
kolonier, der alle er kendte for deres smukke og sunde beliggenhed. Fru Mejer- 
Jensen og hr. Søndergaard Jensen havde påtaget sig det store arbejde med udsendel
sen 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 ferie- 
udflugter.

For forældrene.
1. klassernes forældre var indbudt til møde den 28. september. Inspektøren 

talte om skolens daglige liv, og efter en rundgang gennem hele skolen sluttede afte
nen med en skolefrokost, som børnene får den, i det smukke bespisningslokale.

Forældredage. Den 1. og 2. november holdt skolen åbent hus og havde besøg 
af 701 forældre og pårørende i klasserne. Ved aftenmødet den 2. november talte in
spektøren om Gabriel Jensens ferieudflugter og hr. Hans Sørensens sangkor un
derholdt.

Samtalekredsene. Den 11. november startede 2 samtalekredse under ledelse 
af overlærerne Jens Gyre og Ib Hauge.

Den 10. februar samledes begge kredse til en fornøjelig afslutningsfest på læ
rerværelset under ledelse af skolenævnets formand, hr. Eli Eiberg.

Frie øvelser — der laves fastelavnsmasker.
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Aftenmøder. Den 7. december var der møde for de forældre, der havde børn 
i 5. og 1. fm-klasser. Inspektøren gennemgik den kongelige anordning om optagel
sesprøve til eksamensmellemskolen og gav en orientering om de to mellemskolefor
mer. Forældrene advaredes imod på trods af børnenes lyst og evner at søge at presse 
dem ind i eksamensmellemskolen, der vel er en god skoleform, men kun for de 
virkelig egnede. Der er jo senere -— ifølge anordningen — mulighed for en over
gang fra 3. fm til III em for de børn, der til den tid måtte have nået den nødvendige 
evneudvikling og modenhed.

Den 20. januar viste hr. Gyre emneundervisning med sin 2. fm-klasse. Mødet 
sluttede med fælles kaffebord for forældre og elever.

Den 25. februar var der diskussionsaften. Hr. kommunelærer Einar Nielsen 
talte som indledning om „Hvad kan vi gøre ved forældre-ærgerrighed, intelligens
snobberi og eksamens-hysteri".

Foruden de her nævnte arrangementer har der været afholdt klasseforældre
møder.

Skolenævnet.
Alle de ovennævnte møder og sammenkomster er arrangeret i samråd med for

ældrenes repræsentanter, skolenævnet. Det er os en stor glæde, at der til dem alle 
har kunnet samles så mange deltagere, da vi er klar over, at det at være i kontakt 
med hjemmene er af den største betydning for vort arbejde med børnene.

Foruden i de ordinære skolenævnsmøder og aftenmøder har nævnets medlem
mer 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.

Årsprøven.
Skoledirektionen har vedtaget følgende bestemmelser vedrørende formen for 

mundtlig årsprøve:
„Der gives forældrene lejlighed til ved skoleårets afslutning at overvære den 

almindelige undervisning på to skoledage, i år torsdag den 16. og fredag den 17. juni. 
Fra 4. klasse og opefter overværer en kollega undervisningen som gæst. For III EM 
afholdes eksamen i 2 fag å to timer."

Se omstående plan for årsafslutningen.
Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i det klasseværelse, hvor under

visningen finder sted.
Håndarbejder, sløjdsager og tegninger er udstillede i de pågældende fag

lokaler til den 17. juni kl. 14. Børn har kun adgang under ledsagelse af forældre 
eller lærere, og intet håndarbejde må fjernes af andre end faglæreren.

På besøgsdagene må ingen børn opholde sig i skolebygningen under frikvar
tererne.
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Skolenævnet og dets virksomhed.

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Formand, garver Eli Eiberg, Valby Langgade 232, tlf. Va. 8927 y.
Næstform., prokurist Knud Ejler Lund. Hardenbergvej 7, 300203.
Sekretær, eksped.sekr. Osvald Hansen, Vestervang 20, Va. 4694.. 
Fru Astrid Bjørn Hansen, Stadfeldtsvej 11, Va. 5326.
Fru Agnes Jakobsen. Overskousvej 1, Va. 3440x.

Repræsentanter for skolen:

Hr. Kaj Halberg, formand for lærerrådet.
Fru Inger Arne-Hansen, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

Skolenævnet har i årets løb afholdt 7 møder, hvor man med repræsentanterne
fra skolen har drøftet børnenes forhold, undervisningen og skolens hygiejniske for
anstaltninger, herunder skolebespisningen.

Det har været os en glæde at se så mange forældre møde op på forældredagene
og ved andre sammenkomster på skolen.

Vi bringer skolen en hjertelig tak for godt samarbejde i det forløbne år. En 
speciel tak til de lærerinder og lærere, der har arrangeret filmsaftener, hvorved der
er indtjent en smuk sum til vort hjertebarn, lejrskolen i Spjellerup, som alle elever
engang i deres skoletid får glæde af.

På skolenævnets vegne, 
Eli Eiberg.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 15. JUNI

III A

III a

III b

Eksaminator. Censor.
(nr. 9) kl. 8—10 dansk ................ hr. L Hauge fr. Munkholm
(nr. 9) - 10—12 engelsk .............. - Fjelster - Ingerslev Hansen

(fysikv.) kl. 8—10 fysik .................. - H. Sørensen - Munk-Poulsen
(nr. 30) - 10—12 geografi .............. - Skytte - Munk-Poulsen
(nr. 21) kl. 8—10 geografi .............. - A. Eschelund - Gurli Petersen
(nathv.) - 10—12 naturhistorie .... - Halberg - Verrier

TORSDAG DEN 16. JUNI

Der er frikvarter mellem hver time. Der ringes: 8, 85°—9 , 950—1010, 1 1 — 1110, 
12—1210, 13—1315 og 14.

Lærer.
1 A

1 B

1 a

1 b

1 u

1 v

2 a

2 u

2 v

(nr. 3) kl. 8— 9 dansk ................ k
. i hr9—10 regning ............. J

(nr. 5) kl. 8— 9 dansk ................. {
9—10 regning .............. /

(nr. 8) kl. 8— 9 dansk ................

(nr. 6)

(nr. 10)

(nr. 4)

- 9—10 
kl. 8— 9
- 9—10

kl. 8— 9

regning ............. 
dansk ................1
regning .............I
dansk ................ hr.

9—10 regning .............
kl. 8— 9 dansk ................

9—10 regning .............

Lindegaard

X. Petersen

K. Holm 
Rønnfeldt Olsen

Hornsbjerg

Outzen 
Hermansen

Bodil Iversen

(nr.

(nr.

4)

5)

(nr. 19)

kl.

kl.

kl.

12—13
13—14
12—13
13—14
12—13
13—14

dansk . 
regning 
dansk . 
regning 
dansk . 
regning

fr. E. Holm
- Arne-Hansen 

hr. A. Eschelund
- Worm

- E. Larsen
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2 x (nr. 10) kl. 12—13 dansk ...........
- 13—14 regning ........

2 y (nr. 3) kl. 12—13 dansk ...........
- 13—14 regning ........

2 z (nr. 6) kl. 12—13 dansk ...........

Lærer.
... hr. H. Sørensen

- Ellebæk Larsen
- Thomsen
- Clemmensen

|fr. A. Perdrup

Gæstelærer.

- 13—14 regning ........
2 æ (nr. 8) kl. 12—13 dansk ........... ... - Munkholm

- 13—14 regning ........ ... hr. Hermansen

3 A (nr. 18) kl. 10—11 dansk ............ ... hr. Sondergaard Jensen
- 11—12 geografi ......... - Skytte

3 B (nr. 22) kl. 10—11 dansk ........... 1 - I. Hauge
- 11—12 geografi .........

3 C (nr. 17) kl. 10—11 dansk ........... j - Halberg
(nathv.) - 11—12 naturhistorie .

3 a (nr. 11) kl. 10—11 dansk ........... ... fr. Bojsen-Møller
- 11—12 regning ........ - Mathorne

3 b (nr. 15) kl. 10—11 dansk ........... - E. Nissen
- 11—12 regning ......... ... hr. Marcussen

3 c (nr. 20) kl. 10—11 dansk ............ |fr. E. Johannessen
- 11—12 historie ........

3 u (nr. 19) kl. 10—11 dansk ........... J - Helga Jensen
- 11 —12 geografi ........

3 v (nr. 13) kl. 10—11 regning ......... 1 - Tiemroth
- 11—12 dansk ...........

4 A (nr. 3) kl. 10—11 dansk ........... ... hr. E. Larsen jhr. Holger Andersen
(gym.s.) - 11—12 gymnastik .... - A. Eschelund

4 B (nathv.) kl. 10—11 naturhistorie . - Hermansen [■ - Lindegaard
(nr. 20) - 11—12 dansk ............ ... fr. Bodil Iversen

4 a (nr. 15) kl. 9—10 dansk ........... - E. Johannesen - Halberg
(LI. gym.) - 10—11 gymnastik .... - Hornsbjerg fr. Astrid Hansen

4 b (nr. 24) kl. 10—11 dansk ........... - Rønnfeldt Olsen - Alice Nielsen
(gym.s.) - 11 —12 gymnastik .... - Munkholm hr. Sondergaard Jensen

4 u (nr. 16) kl. 8— 9 dansk ........... } - Arne Olsen fr. Rønnfeldt Olsen
9—10 regning ........ - E. Holm

4 v (nr. 13) kl. 8— 9 dansk ........... .. hr. P. Sørensen - Oppenhagen
9—10 regning ........ ... fr. Alice Nielsen - Anna Jensen

4 x (nr. 17) kl. 8— 9 dansk ........... 1 - Mathorne hr. Clemmensen
(nathv.) - 9—10 naturhistorie . - P. Sørensen

4 y (nr. 11) kl. 12—13 dansk ........... j - Munk-Poulsen - I. Hauge
- 13—14 geografi ........ - Hintz

5 a (gym.s.) kl. 10—11 gymnastik .... . fr. Arne Olsen fr. X. Petersen
(nr. 14) - 11 —12 dansk ........... .. - E. Holm hr. Thomsen
(nathv.) - 12—13 naturhistorie . .. hr. Hintz - Sondergaard Jensen
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Lærer. Gæstelærer.
5 u (nr. 9) kl. 8— 9 dansk ...............  hr. Arne Olsen

9—10 historie ............. fr. Nissen
- 10—11 naturhistorie .... hr. Thomsen

fr. Bojsen-Møller 
hr. Ebbe
- Worm

5 v (nr. 9) kl. 11—12 dansk ............... 1
. /fr. Verner- 12—13 regning ............ J

- 13—14 geografi ............. - Willeberg

- Hintz
- Ellebæk Larsen
- H. Sørensen

5 x (nr. 14) kl. 8— 9 dansk ................ - Alice Nielsen
9—10 historie ............. - Oppenhagen

- 10—11 geografi ............. hr. Skytte

fr. Tiemroth

|hr. Outzen

5 y (nr. 18)

(nr. 16)

kl. 8— 9 dansk ................. fr. Astrid Hansen
9—10 regning .............. - K. Holm

- 10—11 historie .............. - I. Munkholm

- Ebbe
- Gyre

fr. Karen Holm
5 z (nr. 19)

(nr. 25)
5 æ (nr. 23)

(nr. 14)

kl. 8— 9 dansk ................|„ z - Ellinor Jensen9—10 geografi ............. J
- 10—11 regning ............. - A. Rasmussen

kl. 10—11 dansk .................1
- 11-12 geografi ..............C
- 12—13 regning ............. hr. Clemmensen

- Anna Jensen
- A. Rasmussen
- Ellinor Jensen

}hr. Gyre

fr. Helga Jensen

FREDAG DEN 17. JUNI

II A (nr. 23) kl. 8— 9 dansk ................ 1Ihr. Worm fr. Astrid Hansen
- 9—10 tysk ................... J hr. Outzen
- 10—11 historie ............. - Sondergaard Jensen fr. Bodil Iversen

II a (nr. 14) kl. 8— 9 tysk .................. fr. Ellinor Jensen - Anna Jensen
- 9—10 dansk ............... - Ingerslev Hansen fr. Arne Olsen
- 10—11 historie ............. - Oppenhagen - E. Holm

I A (fysikv.) kl. 8— 9 fysik ................. hr. Ebbe fr. Alice Nielsen
(nr. 27) - 9—10 engelsk ............. - P. Sørensen - Hornsbjerg

- 10—11 dansk ................ - Outzen - K. Holm
l a (nr. 30) kl. 8— 9 dansk ................ fr. Willeberg - Mathorne

- 9—10 regning ............. hr. Hintz - Astrid Hansen
(nathv.) - 10—11 naturhistorie .... fr. Astrid Hansen - Anna Jensen

I u (nr. 26) kl. 8— 9 dansk ................ - A. Rasmussen hr. Holger Andersen
(nr. 7) - 9—10 sang .................. hr. A. Eschelund fr. Bodil Iversen
(nr. 26) - 10—11 geografi ............. - Gyre - Ellinor Jensen

2 FA (nr. 29) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ................)
emne ................. 1 pr. Gyre }hr. Clemmensen

- 10—11 regning ............. - Thomsen fr. A. Perdrup
2 fa (nr. 28) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ................]
emne ................. J

p. Gurli Petersen j - Helga Jensen

(gym.s.) - 10—11 gymnastik ......... - Hornsbjerg - Mathorne
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Lærer. Gæstelærer.
2 fb (nr. 25) 

(fysikv.)
(nr. 25)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk .............
fysik ..............
emne ..............

.. fr. Ingerslev Hansen 

.. hr. Ebbe

.. fr. Ingerslev Hansen

fr. E. Holm
E. Nissen
Willeberg

l FA (nr. 31)
(gym.s.) 
(nr. 31)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk ............. 
gymnastik ...... 
regning ..........

.. hr. P. Sørensen
- Holger Andersen J

.. - Hintz

pr. Hermansen

Arne Olsen
1 FB (Læsest.) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

dansk .............
emne ..............
regning ..........

j - Ellebæk Larsen 

- Clemmensen

fr.
hr.
fr.

Tiemroth 
Thomsen 
X. Petersen

1 fa (nr. 1) 
(nathv.) 
(nr. 28)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk ............. 
naturhistorie .. 
engelsk ..........

.. fr. Arne-Hansen
- Alice Nielsen
- E. Nissen J

hr.
1
[ -

Marcussen

Fjelster

1 fb

3 FA

(nr. 34)

(nr. 24)

(fysikv.)

kl. 8— 9 
- 9—10 
- 10—11

kl. 8— 9 
- 9—10 
- 10—11

engelsk ..........
dansk ............. 
naturhistorie ..

dansk .............
emne ..............
fysik ..............

.. - Fasting |
- Oppenhagen 1
- Fasting

hr. V. Larsen

.. - Ebbe

hr.

E. Larsen

Ellebæk Larsen

Lindegaard

Worm
3 fa (nr. 32) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

engelsk ..........
dansk .............
emne ..............

.. fr. Nissen
} - A. Rasmussen

fr.
hr.

Arne Olsen
Sondergaard Jensen
P. Sørensen

Årsafslutningen
med uddeling af flidspræmier og eksamensbeviser finder sted i skolens aula fredag 
den 17. juni kl. 13. Hertil er forældre og pårørende meget velkomne.

Sommerferien begynder den 20. juni og slutter den 11. august. Det nye 
skoleår begynder fredag den 12. august. De nye førsteklasser møder dog først den 
13. august; der vil blive sendt brevkort til hjemmene med meddelelse om mødetiden.

Ålholm skole, den 1. april 1955.
■;

Knud Chrestensen.
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