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ALSGADES SKOLE

Meddelelser for 1966-67
samt skema over årsafslutningen

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Elever og personale

Elevtal
Skolen havde den 1. januar 1967 

680 elever, fordelt i 19 hovedskoleklas
ser, 6 læseklasser, 1 8. klasse, 2 9. klas
ser, 1 10. klasse, 1 I real, 1 II real og 
1 III real, i alt 32 klasser.

Afsked og forflyttelser
Den 1. februar 1967 afgik overlærer 

frk. K. Kier med pension fra sin stil
ling ved Alsgades skole. Vi takker frk. 
Kier for godt og samvittighedsfuldt ar
bejde og ønsker hende et langt og lyk
keligt otium.

Den 1. august 1966 tog overlærer 
fru A. Høiby sin afsked. Skolen vil i høj 
grad komme til at savne fru Høibys 
dygtige og inciterende arbejde. Også fru 
Høiby ønsker vi en lykkelig fremtid.

Den 1. august 1966 flyttede hr. E. 
Birkedal efter ansøgning til Bavnehøj 
skole som skolebibliotekar.

Personale
Til skolen er knyttet følgende kvinde

lige lærere: frk. Kirsten Andersen, fru 
T. Bayer, fru E. Bloch, frk. Aase Chri
stiansen, frk. K. M. Engel, fru I. Ja
cobsen, frk. K. Krogh, frk. Anna Mor

tensen, fru Ingrid Nielsen, fru R. År
slev Nielsen, fru Helle Poulsen, fru M. 
Skaarup, fru Inge Sørensen, samt faste 
vikarer frk. Rita Nielsen og frk. Gud- 
run Dahlin. Løs vikar fru A. Terrhan- 
sen har i en længere periode læst fru 
Blochs timer under dennes sygdom.

nsatFølgende mandlige lærere er a 
ved skolen: Talelærer hr. I. Brænkme, 

ing,hr. Find Christensen, hr. Kaj Colc.
hr. Svend Aage Hageltorn, hr. E. Lum- 
bye Hansen, hr. Vang Ibsen, hr. Frode 
Jensen, hr. Kurt Jørgensen, hr. S O.
Jørgensen, hr. K. Koefoed, hr. F. 
Malmquist, hr. Børge Nielsen, hr. Chr. 
Roust Nissen, hr. C. Poulsen, hr. I. 
Ørbeck samt faste vikarer hr. J. Beimth 
Petersen og hr. Leo Sigh.

Kvindelig viceskoleinspektør frk. N. 
Lorentzen.

Mandlig viceskoleinspektør hr. Kyohn 
Jensen.

Skoleinspektør hr. Olaf Nielsen.
Skolelæge fru Inger Lise Jensen.
Sundhedsplejerske frk. I. Bakkegård. 
Skolesekretær fru G. Morville.
Skolebetjent hr. E. Klit.
Skolens økonoma fru H. Tougaard 

Nielsen.



I årets løb
Eksaminer

20 elever bestod i 1966 realeksamen 
og 18 elever tog statskontrolleret prøve 
efter 9. klasse.

Præmier og stipendier
I 1966 modtog 21 elever fra skolens 

8., 9. og 10. klasser og I, II og III real 
stipendier på enten 600 kr. eller 800 kr. 
Det samlede beløb var 15000 kr.

Præmie for flid og god opførsel blev 
ved årsafslutningen uddelt til en række 
elever fra III real og 9. klasse.

Lejrskoler
Skolens forrige 7 A var på Bornholm 

med hr. Trasborg og hr. Sv. Ole Jør
gensen i maj 1966.
8. u var på lejrskole i Karise med fru 
Årslev Nielsen og hr. Kurt Jørgensen 
i august 1966.
II u boede på Lille Okseø i Flensborg 
fjord i 8 dage i september 1966. Turen 
blev ledet af hr. Krohn Jensen og hr. 
Sv. Ole Jørgensen og endelig var 10. a 
under hr. Børge Nielsen og fru Ingrid 
Nielsens ledelse i Sønderborg i begyn
delsen af oktober 1966.

Udflugter
Det var et imponerende skue, da 

hele Alsgades skole med undtagelse af 
1. klasserne marcherede til stationen 
for at tage på fællesudflugt til Sorø 
fredag den 26. august 1966. Vi havde 
en dejlig om end anstrengende dag 
med mange oplevelser. Ved 18-tiden 
var alle 650 børn og voksne velbeholdne 
tilbage.

Vore første klasser, der blev snydt 
ved ikke at komme med på fællesturen, 

tog revanche lidt senere med en dejlig 
formiddag i Zoologisk have.

I årets løb har mange klasser været 
på hel- eller halvdagsudflugter i for
bindelse med undervisningen. Museer, 
institutioner og udstillinger er blevet 
besøgt, blandt disse Ungdomsbyen i 
Gladsaxe.

Erhvervspraktik
Vore 9. klasser har været i erhvervs

praktik i to perioder af en uges varig
hed og vor III real har været ude i 
een periode. Vi har på fornemmelsen, 
at eleverne har megen glæde af disse 
uger, og det er en fornøjelse for skolen 
at modtage en lille rapport fra virk
somheden, der fortæller, at den har 
været glad for vor elev. Det sker me
get tit.
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Filmklubben
I vinterens løb har filmklubben ved 

6 forestillinger i alt haft 1021 gæster. 
Som sædvanlig har nogle børn selv 
medvirket ved det praktiske arrange
ment med opsætning af stole og pas
ning af filmsapparater. I denne forbin
delse skal det lige nævnes, at Ole Rask 
Andersen for sidste gang har været den 
egentlige ansvarlige for filmsapparater
ne. I 4-5 år har han passet appara
terne, men til sommer forlader han 
skolen efter at have taget realeksamen. 
Vi siger tak for hans indsats.

Det ligger ikke helt fast, hvordan 
filmklubben skal virke næste år, men 
forhåbentlig bliver den indlagt i en 
kommende fritidsklub. Det er desuden 
også et uafklaret spørgsmål, hvilken 
ugedag, der er bedst egnet, ikke mindst 
fordi der er en vis konkurrence fra 
fjernsynet lørdag eftermiddag. Måske 
er en hverdag en mulighed, for eks. en 
fredag. Disse problemer vil dog være 
løst, når vi når til oktober.

I. Ørbeck.

Teater
I dagene tirsdag den 7. marts, ons

dag den 8. marts, torsdag den 9. marts 
og fredag den 10. marts opførte skolens 
I real under instruktion af hr. K. Koe- 
foed Heibergs »Aprilsnarrene« med 
stor succes. Ved generalprøven havde 
man inviteret kvarterets folkepensioni
ster til gratis teaterforestilling. Skole
væsenet havde gratis udlånt og opstillet 
en stor scene i vor drengegymnastiksal. 
Det takker vi for. Foruden elever fra 
I real medvirkede flere lærere og ele
ver. Vi håber det heldige resultat må 
medføre, at vi med jævne mellemrum 
vil være i stand til at invitere forældre 
og elever til skolekomedie i årene, der 
kommer.

Vore elever har på lige fod med an
dre skolers elever fået tilbud om skole
scene og skolebio. Mange har benyttet 
sig af dette tilbud.

Skolebibliotek
Skolebiblioteket består af en læse

stue med 1099 bøger og et udlån ined 



2653 bøger. Begge afdelinger har væ
ret flittigt besøgt.

I udlånet er indmeldt 384 elever, og 
antallet af udlånte bøger er i år ste
get til 5258.

Sport
Skoleidrætsdagen løb af stabelen den 

13. sept. Der var tilmeldt ialt 18 hold 
— lige mange piger og drenge. Af pi
gernes 9 hold stillede 5 op i stafetløb 
og 4 i langbold, mens drengene var re
præsenteret med 1 hold i fodbold, 7 i 
håndbold og 1 i stafetløb. Atter i år 
opnåede vi at få hold med til finale
stævnet på Østerbro Stadion, idet 7 bu 
i håndbold og 5 uv’s drenge i stafetløb 
slog alle modstandere i Valby, begge 
hold efter en meget flot indsats. De øv
rige hold, som ikke nåede videre, skal 
også i år roses for god opførsel både 
på og uden for banen.

Finalestævnet den 28. sept. forløb på 
godt og ondt. 5 uv’s drenge var uhel
dige eller nervøse og måtte se sig slået, 
mens 7 bu atter i år vandt københavns
mesterskabet. Holdet var tilsyneladende 
blottet for nerver, mens de spillede; 
det lod de tilskuerne om at have. Efter 
et par små, men velfortjente sejre fik 
holdet overrakt fanepladen til skolens 
fane. Præmien blev senere sømmet på 
i overværelse af »eleverne i store gård«, 
som samtidig gav holdet en fortjent 
hyldest.

I denne periode foregik der, sidelø
bende med boldspil, undervisning i at
letik på Bavnehøjbanerne. Henved 30 
piger og lige så mange drenge deltog i 
denne træning, og mange afsluttede 
med »skoleidrætsmærket«.

Efter efterårsferien begyndte inden- 
dørsgymnastikken, som traditionen tro 
blev afbrudt en uge før jul for at give 

plads for den store julehåndboldturne- 
ring, hvori samtlige klasser fra 7. til 10. 
klassetrin deltog. At væggene står end
nu er fantastisk. Der blev jublet, skre
get og sukket, når spillerne var på ba
nen for at prøve kræfter. Mange kampe 
var uhyggeligt spændende, og resulta
tet var højst overraskende, idet 9 A 
vandt finalen over III u. Det var før
ste gang i skolens historie, at en 9. klas
se havde vundet denne turnering, så 
det var en flok stolte herrer, som forlod 
salen efter kampen. Ret længe fik de 
ikke hvilet sig, idet de timen efter mød
te et lærerhold, og hvem dei* sejrede i 
denne match, er endnu ikke opklaret.

Der har på skolen været afholdt eks- 
tragymnastik for både piger og drenge. 
Én, somme tider to gange om ugen 
fra oktober til april, har 50-60 piger 
fra 3.-8. klasse deltaget i folkedans og 
redskabsgymnastik. De har med stor 
interesse og iver dyrket disse discipliner, 
og en del af de store, dygtige piger vil 
senere på året i anledning af Køben
havns 800-års jubilæum, være at finde 
ved en stor folkedanseopvisning på 
Østerbro Stadion.

Drengenes træning har haft et andet 
sigte. I de senere år har skolen delta
get i »De københavnske skolers gym
nastikturnering«, og i år stillede vi op 
både i C-rækken (3.-6. klasse) og B-
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rækken (store elever). Når denne be
retning skrives, er vi nået frem til fi
nalen med begge hold efter flere spæn
dende kampe. Blot det at nå frem til 
finalen er meget flot, når der fra star
ten var 20 skoler i hver række. Dren
gene har vist fin gymnastik - held skal 
der også til - og håbet er, at de vil kla
re sig lige så godt på finaledagene den 
11. og 13. april i Rødkildehallen. Skul
le det ikke lykkes at tage sejren hjem, 
har både skolen og gymnasterne dog 
haft stor ære af indsatsen.

Skolen har også deltaget i Ekstra
bladets fodboldturnering.

Frivillig svømning har også været på 
programmet både for piger og drenge. 
Fra oktober har ca. 40 piger fra 4. 
klasse og opefter hver mandag efter
middag lært at svømme i Øbrohallen, 
mens et tilsvarende antal drenge har 
brugt deres lørdag eftermiddag i Nørre 
Allé til samme formål. Mange er nået 
så vidt, at de har aflagt svømmeprøver.

Fester
Skolens fødselsdag blev fejret med 

tidligere omtalte tur til Sorø for 2.-10. 
klassetrin. 1. klasse kom i Zoologisk 
have.

J uleforberedelserne begyndte med 
det, der nu glædeligvis er blevet en 
tradition, nemlig Luciaoptog. Pigerne 
fra 7 b, instrueret og ledet af frk. N. 
Lorentzen og fru Helle Poulsen, glæ
dede os i den tidlige decembermorgen 
med at minde os om den tilstundende 
højtid og lysets tilbagekomst.

Næstsidste dag før juleferien samle
des de små til juletræ og sanglege i 
gymnastiksalen. Dette lader også til at 
skulle blive en tilbagevendende begi
venhed. Nissefar var igen i år hr. F. 
Malmquist.

Selve juleafslutningen sidste dag før 
jul fandt for de store sted i Enghave
kirken, for de små i gymnastiksalen, 
hvor der blev opført et krybbespil, in
strueret af fru Helle Poulsen og frk. 
Kirsten Andersen.

I anledning af fastelavn arrangere
des tøndeslagning for 1. og 2. klasserne. 
Børnene, der gerne måtte have far | og 
mor med, mødte udklædte, og der blev 
lagt megen fantasi for dagen. Efter ud
deling af præmier til kattekonger og for 
morsomste dragt serveredes chokolade
mælk til hele skolen. Vor skoleforening 
var her ligesom ved juleafslutningen så 
venlig at støtte økonomisk. Vi siger tak.

Skoleballet, arrangeret af elevrådet, 
fandt sted lørdag den 11. februar. To 
orkestre spillede til elevernes tilfreds
hed. Begge sale var taget i brug og var 
pyntet op i rumfartens tegn med raket
ter m. m. Som sædvanligt begyndte de 
mindre elever fra kl. 18—21. Kl. 20 
mødte de store. Der var stor trængsel 
en times tid, med da de yngste mod
stræbende gik hjem kl. 21, hjalp det. 
Vi sluttede kl. 11,45. Vi er glade for 
arrangementet, men erkender, at det er 
ikke helt lydløst, men vi håber, vore 
naboer vil se mildt til os denne ene 
aften om året.

Forældreuge
Mandag den 31. oktober, tirsdag den 

1. november og onsdag den 2. novem
ber havde vi besøgsdage, hvor foræl
drene havde lejlighed til at overvære 
undervisningen. Som sædvanligt så vi 
flest i de små klasser. Onsdag den 2. 
november havde vi aftenmøde, hvor 
amtskolekonsulent C. Møller Petersen 
fra Holbæk fortalte om tilvalgsskolen. 
Mødet var godt besøgt, og vi fik en er
faren skolemands vurdering af denne 
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nye skoleform, som han havde studeret 
i Sverig. Konklusionen på foredraget 
var den, at vi før eller senere får til
valgsskolen - vi er jo så småt begyndt - 
men vi skal ikke direkte overføre den 
svenske form.

Forældremøder
De obligatoriske møder for 5. klas

sernes forældre resulterede i år i, at to 
klasser deles, medens en klasse føres 
udelt videre.

Der har været afholdt klasseforældre
møder i alle 1. klasser.

Forældremødet for 7. klasse, hvor 
skolemuligheden efter syvende klasse
trin bliver gennemgået, blev afholdt 
torsdag den 12. januar. Der har des
uden været afholdt en del klassemøder 
og -fester, hvor eleverne har været sam
men med deres klasselærer under fest
ligere former end til daglig. I enkelte 
tilfælde har forældrene været inviteret 
med.

Rejselektorer
For I, II og III real fortalte fru Svea 

Ekdahl, Spånga den 9. marts om svensk 
skolegang. 8., 9. og 10. klasse havde 
den 14. februar lejlighed til at høre 
fru Ingrid Berglyd, Nærbo fortælle om 
det norske landskab og Norge under 
okkupationen.

Seksualvejledning
Skolens 7. klasser har fået seksualvej

ledning, hver klasse 2 timer, af skolein
spektør K. Ervø, der af skolevæsenet 
er autoriseret til at give denne under
visning. Elevernes hjem var blevet ad
viseret om dette 3 uger i forvejen, såle
des at man kunne anmode sit barn fri
taget for denne undervisning. Ingen øn
skede en sådan fritagelse.

Motorlære
Undervisningen i motorlære er af 

nyere dato inden for folkeskolen. Mo
torlære lyder prosaisk og trist, men 
interesserer virkelig eleverne i 8. og 9. 
klasse.

Til denne undervisning er der ved 
skolen indrettet et kælderlokale, med 
arbejdsborde opbygget af profiljern og 
det mest almindelige værktøj, herun
der topnøglesæt, forefindes.

Det kniber gerne med at få fat i 
gamle knallerter og motorcykler, vi kan 
reparere eller skille ad. Hvis De derfor 
har gamle eksemplarer stående, modta
ger vi disse med taknemmelighed.

Grønlandsugen
Som nævnt andet sted i denne beret

ning har vi på Alsgades skole fået et 
nyt organ: et elevråd. Dette har af 
skolens lærerråd fået overdraget visse 
arbejdsområder, som lærerne mente, 
det var pædagogisk værdifuldt og rig
tigt, at eleverne fik lov at prøve kræf
ter med. Blandt disse arbejdsområder 
er udstillinger, foredragsaftener m. m.

På et elevrådsmøde besluttede man 
at fylde disse rammer ud med et prak
tisk arbejde: man ville prøve en på 
skolen ukendt arbejds- og arrange
mentsform: en featureuge om Grøn
land. Dette vil ganske kort sige, at man 
i en bestemt uge koncentrerer alle ak
tiviteter på skolen om det samme emne: 
Grønland. Der tegnes, skrives, læses om 
Grønland, således at skolens elever i 
løbet af denne uge får et grundigt, al
sidigt og fyldigt indtryk af livet i Grøn
land, samtidig med at de har en for
nøjelig tid med muligheder for den 
store, fantasiprægede udfoldelse.
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Elevrådets begrundelse for at vælge 
netop Grønland som emne for dets før
ste store, selvstændige arrangement var, 
at eleverne så tit — senest i forbindelse 
med den store flygtningeindsamling 
— havde udtrykt forundring over, at 
vi aldrig på skolen »gjorde noget for 
Grønland«, men »havde travlt med at 
lave både det ene og det andet om 
u-landene o.s.v.«. Selv om man i elev
rådet godt er klar over den store værdi, 
ethvert arbejde med og om u-lands- 
problemer har, kunne man godt se, at 
der var noget rigtigt i den fremførte 
»kritik«. Derfor bad man lærerrådet 
om tilladelse til at arrangere en fea
tureuge om Grønland.

Da den ønskede tilladelse forelå, ned
satte man på et elevrådsmøde en ar
bejdsgruppe bestående af 3 elever og 2 
kontaktlærere. Denne gruppe skulle på 
elevrådets vegne udarbejde planer for, 
hvad der skulle foregå i ugens løb, 
samt sørge for, at de materialer, der 
skulle anvendes, blev skaffet til veje.

I gruppen blev vi snart enige om, at 
det væsentligste led i denne uge måtte 
være en udstilling af effekter fra den 
grønlandske hverdag samt en dertil 
knyttet samling af bøger, pjeser og 
film, således at der ville blive skabt et 
arbejdsredskab for skolens lærere og 
elever. Som følge deraf kontaktede vi 
forskellige institutioner, der normalt 
beskæftiger sig med Grønland, og fik 
da også stillet mange og sjældne effek
ter til vor rådighed. Dertil kommer, at 
mange af skolens elever i løbet af selve 
ugen kom med ting, som deres forældre 
var i besiddelse af, og som de mente 
rettelig burde være med på vor udstil
ling. På denne måde lykkedes det at 
skabe en alsidig og inspirerende udstil
ling, der viste mange sider af den grøn

landske hverdag, både hvad angår den 
gamle og den moderne. Udstillingen 
blev i ugens løb besøgt af mange.

For yderligere at stimulere interessen 
blandt eleverne udskrev vi forskellige 
konkurrencer med grønlandske emher. 
Resultatet af disse konkurrencer viste, 
at der rundt i de forskellige klaSser 
virkelig var blevet arbejdet effektivt 
med ugens emne.

I gruppen blev vi endvidere enige 
om, at der også burde være et arrange
ment i ugens løb, der henvendte sig til 
forældrekredsen, da det jo oprindelig 
var på tilskyndelser herfra, at ideen 
opstod. Vi måtte altså lave et aften
arrangement, der dels kunne oplyse om 
Grønland og dels underholde på en el
ler anden måde. Under mottoet »Ken
der De Grønland?« sendte vi da indby
delser rundt til samtlige forældre.

Aftenens kernepunkt måtte naturlig
vis være det saglige og oplysende, hvor
for vi fra Grønlandsministeriet fik en 
ekspert, hr. Glaus Bornemann til at 
fortælle om, hvad der fra den danske 
regerings side bliver gjort for at ud
vikle Grønland til et velfærdssamfund. 
Også en »menig« danskers indtryk af 
forholdene på Grønland fik vi et ind
blik i, idet hr. G. Dahl, der har rejst 
meget på Grønland velvilligt stillede sin 
store samling lysbilleder og fortæller- 
evne til rådighed og i et veloplagt cau
seri sluttede aftenen af.

Som det underholdende indslag hav
de vi lavet en spørgedyst melleni et 
hold elever, forældre og lærere. Disse 
blev stillet over for drilske og saglige 
problemer, som skulle vise hvor velfun
derede holdene var i grønlandske for
hold. Mens holdene arbejdede med en 
praktisk opgave blev der for den øvrige 
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forsamling vist en film om det gamle 
grønlandske erhverv: sælfangst, og da 
den praktiske opgave netop gik ud på 
at skildre sælfangst i ord og tegninger, 
stod forsamlingen godt rustet til med 
bifald at tilkendegive hvilket hold, der 
havde klaret den praktiske opgave bedst 
og mest originalt.

Vi var endvidere i arbejdsgruppen 
blevet enige om, at der også skulle 
komme et økonomisk resultat ud af 
vort arbejde, idet vi ønskede at støtte 
Red Barnets børnehavearbejde på 
Grønland.

Vi ville derfor lave et loppemarked, 
hvor vi ville sælge alt mellem himmel 
og jord til så rimelige priser, at alle 
kunne få lejlighed til at yde et bidrag 
og samtidig få et eller andet synligt 
med hjem. Skolens elever fik besked 
på at medbringe alt det, de ikke mere 
selv brugte af legetøj, bøger og blade, 
hvilket man da også gjorde, således at 
besøgende på vort loppemarked følte 
sig hensat til det parisiske forbillede og 
købte af hjertens lyst. 284,- kr. blev 
det kontante udbytte af vort loppemar
ked.

Lørdag sluttede ugen med lysbilled- 
foredrag for de store elever i gymna
stiksalen af skoleinspektør I. Glarborg. 
De pragtfulde billeder og det morsom
me foredrag glædede alle.

Skal vi bagefter gøre resultatet op, 
må vi konstatere, at ugen i det store 
og hele fik et positivt forløb takket 
være den interesse og samarbejdsvilje 
de personer viste, som vi henvendte os 
til. Samtidig må man som kontaktlæ
rer i elevrådet erkende, at eleverne vir
kelig er i stand til at gennemføre selv 
så seriøst et arrangement som en fea
tureuge. Dette borger godt for frem
tiden.

II u’s lejrskoleophold september 1966
I lang tid havde vi i II u diskuteret, 

hvor vi skulle på lejrskole, og resultatet 
blev »Lille Okseø«. Øen, som næppe 
er større end Enghaveparken, ligger i 
Flensborg fjord over for en lille by, 
Sønderhav.

Da vi var kommet hertil, kunne vi 
se Lille Okseø, der ligner en klat træer 
plantet i fjorden. Ellers så vi kun en 
lille bro og en flagstang. Vi blev fær
get over i en motorbåd og stod så, lidt 
beklemte, ved målet. Men vi gik med 
frisk mod på opdagelse og fandt 2 dej
lige blå- og hvidmalede huse, som vi 
skulle bo i de næste 8 dage.

Det blev 8 gode og interessante dage. 
Dagene gik med mange ture rundt i 
Sønderjylland, bl. a. til Dannevirke, 
Dybbøl og Sønderborg.

En dag kørte vi ad den 9 km lange 
Rømødæmning til Rømø, og det stor
slåede Vesterhav. Dagen efter var vi en 
smut i Tyskland. Hjemme bearbejdede 
vi dagens indtryk ved at skrive rappor
ter og hyggede os senere over teen med 
sang og samtale. I de ledige stunder 
spillede vi bordtennis, håndbold, roede 
o.s.v.

Særlig lærerig var vort 1-dags besøg 
på en sønderjydsk gård. Vi blev sendt 
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ud enkeltvis. Det var næsten erhvervs
praktik, men selv om vi havde det dej
ligt, har ingen af os bestemt sig for at 
blive landmand. Her kom vi det dansk- 
tyske forhold nært ind på livet, opda
gede at mange var 2-sprogede, og at 
man, trods modsætninger i meninger, 
respekterede hinanden. Som tak invite
rede vi vore værter over en aften. Det 

var en hyggelig aften med taler, søn- 
derjydske sange og knitrende ild i 
åbne pejs. Det blev sent, inden vore 
ster blev sejlet hjem.

den
gæ

Kort sagt: Vore lejrskolemapper blev 
omfangsrige. Vi havde lært og oplevet 
meget og havde haft en virkelig dejlig 
tur.

Annette, II u.

Praktiske oplysninger

Skolens kontor er åbent alle hverdage 
kl. 12-13, onsdag desuden kl. 17,30- 
18,30. Telefon VEster 3052.

Forsømmelser og fritagelse for skole
gang. Undtagelsesvis kan et barn få til
ladelse til at forsømme skolen en enkelt 
eller nogle få dage, men skolens tilla
delse må da indhentes forud.

Udebliver et barn på grund af syg
dom, skal dette så vidt muligt samme 
dag meddeles skolen helst skriftligt eller 
ved en voksens henvendelse, eventuelt 
telefonisk. Dersom sygdommen stræk
ker sig over mere end tre dage, kan 
skolen forlange en tilsendt blanket på
tegnet af en læge til forevisning på sko

len. Hvis et barn forsømmer mere end 
én gang inden for en måned på grlmd 
af sygdom, kan skolen ligeledes kræve 
sygemelding med lægepåtegning.

Fritagelse for legemsøvelser, herur .der 
gymnastikbad, gives normalt kun pa
grund af legemsskade eller svagelighed, 
som på skolens forlangende kan kra:ves 
godtgjort ved lægeattest.

M ed delels esb og. Meddelelsesbøgerne 
lr j emsendes regelmæssigt i oktober, de-
cember, marts og ved skoleårets afslut
ning med en orientering om barnets 
standpunkt og skolegangsforhold. For
ældrenes underskrift udbedes venligst 
omgående hver gang. Efter elevernes 
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udskrivning forbliver meddelelsesbø
gerne på skolen.

Indskrivning
Indskrivning af børn til 1. klasserne 

i skoleåret 1968-69 foregår fra 1. sep
tember 1967. Undervisningspligten ind
træder 1. august 1968 for alle børn, der 
på dette tidspunkt er fyldt 7 år.

Børn, der fylder 7 år i tidspunktet 
1. august 1968-31. januar 1969, kan 
indskrives til skolegang sammen med de 
førstnævnte, hvis forældrene ønsker 
dette. Til vejledning for skole og for
ældre kan evt. foretages en skolemoden
hedsprøve.

Børn, der fylder 7 år i tidsrummet 
1. februar 1969-31. juli 1969, kan også 
indskrives sammen med ovenstående, 
men i disse tilfælde kan skolen nægte 
barnet optagelse, hvis en skolemoden
hedsprøve har vist, at det vil være det 
mest hensigtsmæssige at udskyde skole
gangen endnu et år.

Ved indskrivning bedes medbragt 
dåbsattest samt koppevaccinationsattest.

Udskrivning
Hvis en elev var mere end 6j/> år, da 

han begyndte sin skolegang, kan han 
udskrives efter 7 års skolegang.

Hvis eleven har påbegyndt sin skole
gang, inden han eller hun var 6% år, 
skal eleven gå 8 år i skole.

Elever, der påbegynder det 8. skoleår, 
kan ikke udskrives af skolen uden gan
ske særlige grunde taler for dette og 
kun efter, at skolenævnets tilladelse 
foreligger.

Sundhedspleje
Alle elever undersøges én gang år

ligt - vejes, måles, syns- og høreprøves 
af skolelæge og sundhedsplejerske. Sko

lelægen kan indstille børn til skole
bespisning.

I tilfælde af sygdom henvises børnene 
til behandling hos egen læge.

Skolelægen træffes mandag kl. 8-9.
Sundhedsplejersken træffes mandag, 

onsdag og lørdag kl. 9-10 og 13-14.

T andlæge
Udbetaling af refusion på tandlæge

regninger finder bedst sted i kontorti
den, dog ikke lørdag. Husk at en fuld
magt er nødvendig, for at et barn kan 
få udbetalt penge.

Badning
Badet er frivilligt og foregår hver 

anden uge. Men af hensyn til organi
sationen af skolebadningen ønsker vi 
en tilkendegivelse fra forældrene, hvis 
man ønsker barnet fritaget. Denne vil 
vi udbede os ved sæsonens start.

Sparemærker. Salget forestås af vice- 
inspektør frk. N. Lorentzen og foregår 
mandag og fredag kl. 10,15-10,40 på 
viceinspektørkontoret på 2. sal.

Feriekolonier. For pigernes vedkom
mende sker henvendelse til fru R. År
slev Nielsen, for drengenes vedkom
mende til hr. Vang Ibsen.

Gabriel Jensens Ferieudflugter repræ
senteres af hr. Frode Jensen.

Feriebilletter. Hver elev kan få én 
billet gennem skolen om året. Ansøg
ning sker på særlig blanket, der afleve
res til klasselæreren, hvorefter hr. vice- 
inspektør Krohn Jensen ekspederer 
billetterne.
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Børnenes Kontor. Skolens repræsen
tant er hr. Bernth Petersen, til hvem 
henvendelse kan rettes.

Skolens distrikt omfatter følgende ga
der: Alsgade, Amerikavej, Angelgade, 
Arkonagade, Asger Rygs Gade, Ballum- 
gade, Bevtoftgade, Bissensgade, Bodils
gade, Bustrupgade, Carlsberg, Carstens- 
gade, Dannevirkegade, Dybbølsgade, 
Ejderstedgade, Enghave Passage, Eng
havevej (61-79 og 22-76), Erik Eje
godt Gade, Ernst Meyers Gade, Esbem 
Snares Gade, Flensborggade (31-61 og 
26—40), Flæsketorvet, Freundsgade, 
Gasværkshavnen, Godsbanegade, Ha- 
derslevgade (fra 39 og 34), Hedeby
gade, Heilsgade, Høkerboderne, Inger- 

slevsgade, Jerichausgade, Kalvebod 
Brygge (fra Godsbanen til Dybbølsbro- 
en), Kammasvej (lige nr.), Knud La
vards Gade, Krusågade, Küchlersgäde, 
Kødbodeme, Lundbyesgade, Lyrskov- 
gade, Møgeltøndergade, Ny Carlsberg 
Vej, Oehlenschlægersgade (fra 71 og 
72), Palnatokesgade, Pasteursvej, Rah- 
beks Allé (1-15 og 21), Rejsbygade, 
Røddinggade, Sankelmarksgade, Siger- 
stedgade, Skelbækgade, Skjalm Hvides 
Gade, Slagtehusgade, Slagterboderne, 
Slesvigsgade, Slien, Sommerstedgade, 
Stenderupgade, Sønder Boulevard, 
Theofilus Hansens Gade, Trøjbprg- 
gade, Tøndergade, Valdemarsgade (55 
-89 og 36-72), Vesterbrogade (115— 
151 og 122-150), Vesterfælledvej.

Skolen efter kl. 16

For at give Dem et indtryk af, 
at skolen ikke står tom, når De
res barn går hjem efter skoletid, 
har vi bedt skolebetjent E. Klit 
om at fortælle lidt om dette.

Når barneskolen er ophørt, står sko
len åben for voksenundervisning i af
tenskolen. En del børn og unge sam
les i gymnastiksalene til foreningsgym
nastik, judo og boldspil.

Ga. 1000 voksne om ugen søger dyg
tiggørelse i et eller flere af aftenskolens 
mangeartede fag, som spænder over 
sproghold, matematik, lægevidenskab, 
arkæologi og musikforståelse til de mere 
praktisk betonede fag såsom tegning, 
tilskæring, kjolesyning, bogbinding, 
foto, sløjd, porcelænsmaling, vævning 
samt madlavning. Det er Københavns 

Kommunes Aftenskole samt Folkeligt 
Oplysnings Forbund, som byder på disse 
mange fag, og her er adgang for ålle. 
Af private foreninger har vi Guten- 
bergkoret, som holder sangprøver en 
gang ugentlig. Endvidere er der gym
nastik for drenge i FDF og for piger i 
KG, FDM, boldklubben »Syd-Vest« 
samt judoklubben »Star« har ligeledes 
deres træningsaftener på skolen.

Kun ca. seks timer i døgnet »hviler« 
skolebygningen efter aftenskolens op
hør, meget tidligt næste morgen åbhes 
dørene igen for en større rengøring lige 
fra kælder til kvist.

Seksten morgenduelige og energiske 
damer, hvoraf nogle har været her mel
lem 25 og 35 år, trodser nattens mulm 
for at gøre vor skole pæn i stand til 
den nye dags undervisning.
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Skolebetjentens medhjælper, som og
så har været her i over 25 år, sørger 
for rengøring af gade og gårde, hvorpå 
skolen atter er i fuld aktivitet.

For tilsynet med rengøringen og sko
lebygningens vedligeholdelse står skole
betjenten, ligesom han også forestår ud
levering af de af eleverne glemte og 
fundne sager. Det er rent utroligt, så 
meget der på et skoleår kan hobe sig 
op i glemmekassen, og hvor lidt der af
hentes. Vi plejer i forbindelse med 
skoleårets afslutning at udstille de glem
te, uafhentede sager ved siden af ud
stillingen af skoleårets håndarbejder i 
gymnastiksalen. Herved gives forældre 
og elever en sidste mulighed for at gen
finde tøj og effekter, glemt og tabt i 
årets løb, hvorefter vi af mangel på 
plads ser os nødsaget til at skænke uaf
hentet tøj til Børnenes Kontor.

Hveranden uge tilbydes skiftevis pi
gerne og drengene et varmt renselses
bad, som i årets løb har været ret godt 
besøgt. Der udleveres sæbe og ren træ
uld, men vi beder forældrene om at 
medgive eleverne deres eget håndklæde, 
ligesom der ved denne lejlighed er mu
lighed for at lade eleverne skifte un
dertøj, hvis dette medbringes.

Når sommerferien er begyndt, ligger 
skolen heller ikke stille, for nu rykker 
håndværkerne ind. Her er mange ting, 
der skal repareres, ligesom der også er 
en del ting, som trænger til fornyelse. 
Endelig åbnes skolen i sommerferien 
for lærerkursus i sløjd i seks uger - jo, 
der er sandelig aktivitet bag skolens 
kønne facade året - og næsten døgnet 
rundt.

E. Klit, 
skolebetjent.

Af særlig interesse

Sidste år aftrykte vi skolenævnets 
aftale med de københavnske præster 
om konfirmationsforberedelse samt be
stemmelserne vedrørende tandbehand
ling af elever i skolens ældste klasser. 
I år vil vi til forældrenes orientering 
bringe skolens ordensbestemmelser samt 
uddrag af cirkulære vedrørende karak
tergivning.

Uddrag af cirkulære fra skoledirektøren 
af 7. marts 1967

Hjemsendelsesterminerne for medde
lelsesbøgerne er følgende:
1. termin: Ugen før oktoberferien.
2. termin: Anden hele uge i december.
3. termin: Medio marts.
4. termin: Ved årsafslutningen.

I disse hjemsendelsesterminer gælder 
dog følgende indskrænkninger:
1. I 1. og 2. skoleår hjemsendes med

delelsesbøger ikke i 1. termin.
2. I 3.—10. skoleår meddeles i 1. termin 

intet standpunkt i et- og to-timers 
fag-

3. For fagene legemsøvelser, formning, 
håndarbejde, sang, sløjd og husger
ning gælder følgende bestemmelser: 
I 1.—3. skoleår meddeles intet stand
punkt.
I 4. og 5. skoleår meddeles kun stand
punkt ved årsafslutningen.
I 6. skoleår meddeles standpunk i 
december termin og ved årsafslutnin
gen.
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I 7.-10. skoleår følges reglerne for 
de øvrige fag.
Dagen efter hjemgivelsen afleveres 

meddelelsesbogen på skolen i under
skrevet stand.

Meddelelsesbogen er skolens ejendom 
og udleveres ikke ved flytning til anden 
kommune eller ved skolegangens op
hør.

Ved flytning til en anden af kom

munens skoler følger meddelelsesbogen 
eleven.

I meddelelsesbøger med genpartsider 
udtages disse og indsættes i de dertil 
fremstillede ringbind.

Ved oversendelse af meddelelses
bogen til anden skole skal genpart
siderne medsendes.

Meddelelsesbogen skal opbevares på 
skolen i to år efter elevens udskrivning.

Ordensregler
Til forældrenes orientering aftrykkes 

her de ordensregler, lærerrådet har ved
taget på sit sidste møde i skoleåret 
1964-65.

Til og fra skole:
På skolevejen bør sammenstimlen og 

støjende adfærd ikke finde sted.
Cykler må ikke henstilles langs kant

stenene eller op ad husmure i gaderne 
omkring skolen, men skal anbringes i 
skolens cykelstativer. Tyveri eller be
skadigelse af cykler kan ikke erstattes 
af skolen.

Før første time skal eleverne være 
inde i gården, inden klokken ringer 
op, dog tidligst ti minutter før.

Elever, der møder kl. 8.50, må ikke 
gå op, før klokken ringer.

Straks efter sidste time skal skolens 
område forlades.

I skolegården:
På legepladsen er al voldsom og far

lig leg forbudt (kædetagfat, boldspil, 
benspænd, leg med sne og lignende).

Før første time er leg ikke tilladt.
Alle har pligt til at medvirke til, at 

skolegårdene holdes så rene som mu

ligt. Affald og papir skal anbringes i 
affaldsbeholderne.

Ophold ved indgangen til skolegår
dene er ikke tilladt.

Det er forbudt at forlade skolens 
område såvel i frikvarteret som i timen 
uden en lærers skriftlige tilladelse eller 
»udgangskort«.

Eleverne må kun enkeltvis benytte 
toiletterne. Leg på toiletterne er for
budt.

Opgang:
Efter opringning er leg ikke tilladt, 

og klasserne skal hurtigt stille op i den 
anviste orden.

Al færdsel på trapper og gange skal 
foregå stilfærdigt og i roligt tempo. 
Det er således ikke tilladt indendørs at 
lege, tale højrøstet eller løbe.

Vanddrikning på gangene er ikke 
tilladt.

Overtøj må ikke medbringes i klasse
værelserne — derimod skal huer, hals
tørklæder m. m. tages med ind. Penge 
og værdigenstande må ikke efterlades 
i overtøjet.

Eleverne stiller op uden for klasse
værelset.
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Nedgang:
Ved undervisningens slutning skal 

klasseværelser og gange forlades. I fri
kvarteret er ophold på trapper og gange 
ikke tilladt.

Nedgangen fra klasseværelset til går
den foregår på ordentlig måde efter 
lærerens anvisning. Hverken under op- 
eller nedgang er overhaling tilladt. Det 
er heller ikke tilladt at bryde ind i en 
klasse, der går samlet ned under en 
lærers ledelse.

Ingen børn må være oppe i frikvar
tererne. Medbringer en elev skriftlig 
anmodning fra hjemmet, kan klasse
læreren give tilladelse til, at eleven for
bliver i klasseværelset i frikvarteret. 
Eleven må kun opholde sig ved sin 
plads og skal have den signerede til
ladelse hos sig.

Lokaleskifte:
Når en klasse skifter lokale, skal det 

rum, der forlades, være i orden og af
låset, stole og borde skal stå på plads. 
Ved lokaleskifte har hver elev ansva
ret for sin taske. Hovedreglen er, at 
overtøj og tasker bringes ned i gården 
— dog kan tasker anbringes i det ny 
lokale, hvis en lærer ledsager klassen 
derind. Dette må dog kun finde sted, 
dersom det ny lokale er på samme el
ler lavere etage.

Spisning:
Bestilling på mad og mælk afgives i 

begyndelsen af den time, efter hvilken 
klassen skal spise.

Afhentning finder sted ti minutter 
føl’ spisefrikvarterets begyndelse - ikke 
før.

Mælkekartonen skal tømmes helt og 
sammenfoldes, før den lægges i kurven.

Alle borde aftørres efter spisning. Al 
spisning - også af frugt — foregår i 
klassen.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
1. Det er ikke tilladt at anvende kort, 

tavle, pegepind m. m. samt betjene 
vinduer og gardiner uden lærerens 
tilladelse.

2. Bøger, der er udleveret af skolen, be
tragtes som lån, for hvilke hjemmene 
er ansvarlige. Bortkomne eller mis- 
røgtede bøger skal derfor erstattes. 
Der skal altid være smudsomslag om 
bøgerne.

3. Eleverne må ikke medbringe andet, 
end hvad de skal bruge i undervis
ningen, undtaget er hinkesten og 
sjippetov. Det er således ikke tilladt 
at medbringe drikkevarer i tasken.

4. Al handel mellem eleverne er i skole
tiden forbudt.

5. Elevers besøg hos sundhedsplejer
sken samt eftersøgning af glemte sa
ger må kun finde sted med en lærers 
tilladelse. Besøg hos sundhedsplejer
sken må kun i nødstilfælde finde sted 
i frikvarteret.

6. Eleverne er ansvarlige for, hvad de 
ødelægger af skolens inventar eller 
kammeraternes ejendele.

7. Skolen påtager sig intet erstatnings
ansvar for ure, smykker og lignende. 
Fundne værdigenstande afleveres til 
en lærer eller på kontoret.

8. Glemte beklædningsgenstande afleve
res ved glemmekassen i kælderen.

9. Børn, der møder for sent ved skole
tidens begyndelse kl. 8, melder sig 
til gårdvagten og viceinspektøren 
(kontoret på 3. sal). Børn, som i øv
rigt møder for sent, meddeler deres 
klasselærer grunden til forsinkelsen.
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Årsafslutningen

Mundtlig eksamen for 9. klasse, 10. 
klasse og III realklasse foregår efter 
særligt skema. For de øvrige klassers 
vedkommende finder mundtlig eksamen 
og forældrebesøg sted efter omstående 
skema.

Udstillingen i pigernes gymnastiksal 
af tegninger, sløjd- og håndarbejder er 
åben tirsdag den 20. juni og onsdag 
den 21. juni kl. 8-10. Børn har ikke 
alene adgang til udstillingen!

Afslutningen for udgående elever fin

der sted i drengenes gymnastiksal tirs
dag den 20. juni kl. 19.

Forældre og andre interesserede er 
ved alle afslutningsarrangementer me
get velkomne.

Omflytningsdagen er i år torsdagiden 
22. juni.

Sommerferien begynder fredag den 
23. juni.

Det nye skoleår begynder mar 
den 14. august undtagen for de 
1. klasser, der møder mandag den 

dag 
nye 
21.

august i drengenes gymnastiksal.

Skolenævn

I det forløbne skoleår har skolenæv
net behandlet de sager, der hører un
der dets område, og er desuden af sko
lens inspektør blevet underrettet om 
alle skolens forhold.

Det er jo sædvanligvis de ulovlige 
forsømmelser, skolenævnet behandler, 
og af dem har der glædeligvis ikke 
været mange. De, der har været, er 
alle blevet behandlet med godt resul
tat.

Sædvanligvis har der været afholdt 
forældreuge og forældremøde, og begge 
arrangementer har været godt besøgt.

Ved forældremødet talte amtsskole
konsulent C. Møller Pedersen, Holbæk, 
om tilvalgsskolen. Efter mødet var der 
fælles kaffebord, hvor de fremmødte 
forældre havde lejlighed til samtaler 
med deres børns lærere. Disse samtaler 

har stor værdi i forholdet mellem for
ældrene og skolens medarbejdere.

Det gode samarbejde, der altid har 
bestået mellem hjemmene og skolenæv
net, håber vi også må komme til ud
tryk fremover.

For loyalt samarbejde takker jeg så
vel skolens inspektør, lærerrådets re
præsentanter som mine medarbejdere i 
skolenævnet.

Ole Almle^.

Nævnsmedlemmer:
Ole Almlev, formand, VesterfæHed- 

vej 61, V.
Leo Andersen, Lyrskovgade 28, V.
Georg Bune Andersen, Westend 9 V.
Astrid Westh, Hedebygade 1, V.
Helge Schou, Lyrskovgade 18, V.
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Skoleforeningen

Skoleforeningen har i det forløbne 
år arbejdet på at fremme samarbejdet 
mellem skole og hjem gennem forskel
lige arrangementer, der også ofte skulle 
give foreningen den økonomiske bag
grund for dens arbejde. Vi har ved 
flere lejligheder støttet skolen i dens 
forsøg på gennem forskellige former 
for festlige arrangementer at skabe en 
god atmosfære på arbejdspladsen til 
gavn for børn og voksne.

Midlerne hertil kommer fra med
lemskontingent, der er 3 kr, dog kan 
ægtepar tegnes for 5 kr. Endvidere sø
ges de enkelte foretagender gennemført 
med et overskud, der også kommer 
foreningens virke til gode.

Traditionelt har foreningen også i 
år støttet skolens jule- og fastelavns
arrangementer med kontante tilskud, 
der har muliggjort udsmykning m. m., 

der ikke kan afholdes inden for sko
lens eget budget. Vi er glade for, at 
skolen har inviteret forældrene til at 
overvære disse ting og kan kun ud
trykke ønsket, at flere ville tage sig tid 
til at komme på skolen og se deres 
børn, når de fejrer jul eller fastelavn.

Filmklubben har i år gennemført 
seks forestillinger på lørdage fra kl. 14. 
Disse har også i år været ledet af hr. 
I. Ørbeck, som vi er stor tak skyldig 
for dette arbejde.

Torsdag den 8. december afholdt 
foreningen bancospil med god delta
gelse.

Må jeg til slut takke skolens inspek
tør, lærere og mine medarbejdere i for
eningen for godt samarbejde i det for
løbne år og håbe for fremtiden, at 
samarbejdet må gå på samme gnid
ningsløse måde. Leo Andersen.

Elevråd

Elevrådet består af elever fra 6. til 
10. klassetrin med en repræsentant fra 
hver klasse. De vælger et forretnings
udvalg, der består af: formand, næst
formand, sekretær, kasserer og et me
nigt medlem.

Elevrådet beskæftiger sig blandt an
det med fester og udflugter, indsamlin
ger, forslag til ændringer af skolens 
ordensregler, fritidsarrangementer med 
mere, og det skal inden for disse ar
bejdsområder varetage elevernes inter
esser på skolen.

Elevrådet skal endvidere medvirke 
til at øge samarbejdet mellem lærere 
og eleverne indbyrdes.

Vort elevråd har, siden det blev op
rettet, arrangeret en UNICEF udstil
ling og i den forbindelse solgt UNICEF 
julekort.

For at få penge til de forskellige ar
rangementer, foranstaltedes en flaske
indsamling. Så har vi til fordel for Red 
Barnet haft en grønlandsuge, hvor der 
blandt andet var en forældreaften.

Endelig har vi afholdt et skolebal, 
som fik stor succes.
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Vi har fået gennemført visse for
bedringer på det hygiejniske område, 
og pigerne har fået lov til at spise på 
nr. 28 efter gymnastiktimerne.

Vi har endvidere opnået, at afgangs
klassen må være oppe i visse frikvar
terer.

Jeg synes, at alle i elevrådet har væ
ret vældig aktive i alt, hvad der skulle 

laves, såvel det morsomme som det 
mindre spændende.

Det har været interessant at arbejde 
i elevrådet, og jeg håber, at det kom
mende elevråd vil være i stand til at 
virke efter formålet til glæde og gavn 
for både elever, lærere og hjem.

Kirsten Bøg, 
elevrådsformand.
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Årsafslutningen 1967

Årsprøve

MANDAG DEN 12. JUNI

II u (nr. 41) kl. 8
Eksaminator Censor

hr. Find Christensennaturlære hr. I. Ørbeck

II u (nr. 12) kl. 8
ONSDAG DEN 14. JUNI 

dansk fru T. Bayer fru M. Skaarup
8u (nr. 33) kl. 8 dansk hr. Roust Nissen hr. E. Lumbye Hansen

II u (nr. 12) kl. 8
FREDAG DEN 16. JUNI 

engelsk fru M. Skaarup frk. A. Christiansen
8u (nr. 33) kl. 8 orientering hr. Vang Ibsen hr.. Kurt Jørgensen

1 u (nr. 7) kl. 8- 9

Besøgsdage

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer 

dansk frk. A. Christiansen
Gæstelærer

1 V (nr. 6)
kl. 9-10
kl. 8- 9

regning hr. Chr. Poulsen
dansk hr. L. Sigh

1 X (nr. 5)
kl. 9-10
kl. 8- 9

regning frk. Rita Nielsen
dansk hr. J. Bernth Petersen

4 A (nr. 16)
kl. 9-10
kl. 8- 9

regning fru Ingrid Nielsen
dansk hr. Frode Jensen fru I. Jacobsen

4B (nr. 27)
kl. 9-10
kl. 8- 9

regning hr. Frode Jensen
dansk hr. Chr. Roust Nissen

hr. Bernth Pedersen
hr. E. Lumbye Hansen

4 a (nr. 15)
kl. 9-10 
kl. 8- 9

regning frk. K. M. Engel
regning fru Ingrid Nielsen

hr. Kurt Jørgensen 
frk. G. Dahlin

4u (nr. 26)
kl. 9-10
kl. 8- 9

dansk frk. G. Dahlin
dansk hr. Sv. 0. Jørgensen

fru T. Bayer 
hr. Vang Ibsen

5 a (nr. 24)
kl. 9-10
kl. 8- 9

regning hr. E. Lumbye Hansen
dansk fru R. Årslev Nielsen

fru R. Arslev Nielsen 
hr. Finn Malmqvist

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

regning frk. A. Christiansen
dansk hr. Sv. A. Hageltorn

fru E. Bloch
frk. K. M. Engel

6 au (nr. 34)
kl. 9-10
kl. 8- 9

regning hr. Sv. A. Hageltorn
dansk hr. Krohn Jensen

hr. Vang Ibsen 
fru E. Bloch

6 bu (nr. 33)
kl. 9-10
kl. 8- 9

historie frk. Kirsten Andersen
dansk hr. Chr. Poulsen

fru H. Poulsen
frk. Kirsten Andersen

kl. 9-10 regning hr. Krohn Jensen hr. L. Sigh
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GæstelærerLærer
7 au (nr. 32) kl. 8- 9 dansk fru T. Bayer frk. Rita Nielser

kl. 9-10 regning hr. Roust Nissen hr. I. Ørbeck
7 bu (nr. 21) kl. 8- 9 dansk hr. I. Ørbeck fru H. Poulsen

kl. 9-10 regning fru I. Jacobsen hr. Sv. 0. Jørg ensen

ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer Gæstelærer

2u (nr. 1) kl. 8- 9 dansk hr. Find Christensen
kl. 9-10 regning frk. G. Dahlin

2 v (nr. 2) kl. 8- 9 dansk fru R. Årslev Nielsen
kl. 9-10 regning hr. Chr. Poulsen

3a (nr. 3) kl. 8- 9 regning frk. G. Dahlin
kl. 9-10 dansk fru E. Bloch

3 u (nr. 4) kl. 8- 9 dansk hr. Finn Malmqvist
kl. 9-10 regning hr. Frode Jensen

3 v (nr. 8) kl. 8- 9 dansk frk. Kirsten Andersen
kl. 9-10 regning hr. Børge Nielsen

4v (nr. 26) kl. 8- 9 dansk fru Ingrid Nielsen hr. Sv. O. Jørg ensen
kl. 9-10 regning hr. L. Sigh hr. K. Colding

5b (nr. 43) kl. 8- 9 dansk fru M. Skaarup hr. Sv. Å. HageItorn
kl. 9-10 regning frk. K. M. Engel hr. Sv. Å. HageItorn

5 c (nr. 44) kl. 8- 9 dansk frk. K. Krog fru E. Bloch
kl. 9-10 regning frk. K. Krog hr. Find Christ ensen

5u (nr. 24) kl. 8- 9 regning hr. Chr. Poulsen frk. A. Mortensen
kl. 9-10 dansk fru H. Poulsen hr. Vang Ibsen

5 v (nr. 34) kl. 8- 9 regning hr. L. Sigh hr. Børge Nielsen
kl. 9-10 dansk frk. Kirsten Andersen frk. A. Mortens en

7 av (nr. 32) kl. 8- 9 dansk hr. E. Lumbye Hansen hr. K. Colding
kl. 9-10 regning hr. E. Lumbye Hansen hr. J. Bernth P edersen

8 a (nr. 37) k.l 8- 9 dansk fru I. Jacobsen frk. Rita Nielser
kl. 9-10 regning fru I. Jacobsen hr. K. Koefoed

lu (nr. 14) kl. 8- 9 regning hr. Krohn Jensen hr. I. Ørbeck
kl. 9-10 dansk fru M. Skaarup fru T. Bayer

Olaf Nielsen
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