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ALSGADES SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRS AFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Meddelelser for skoleåret 1962-63.

Indskrivning. Indskrivning til 1. klasserne i skoleåret 1964-65 betynder 
1. september 1963 og finder sted på skolens kontor alle skoledage kl. 12-13 samt 
onsdag aften kl. 1 730—1830.

Undervisningspligten indtræder 1. august 1964 for alle børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år.

Endvidere kan indskrives børn, der senest den 31. januar 1965 fylder 7 ;år.
Ved indskrivning må medbringes barnets fødsels- eller dåbsattest samt koppe

attest eller bevis for udsættelse med eller fritagelse for vaccination.

Udskrivning. Den almindelige regel for udskrivning er, at et barn tidligst kan 
udskrives ved skoleårets udgang, når det

1) ved skoleårets slutning har gået i skole i 7 år, og i
2) fylder 14 år senest den 31. januar året efter. I

Såfremt barnet går i 8. klasse, kan det kun med skolenævnets tilladelse udskri
ves af skolen før denne undervisnings slutning. [

Elevtal og klasser. Skolen havde den 1. april 1963 774 elever, fordelt i 35 
klasser: 21 hovedskoleklasser (5 drenge- og 7 pigeklasser samt 9 blandede klasser), 
2 8.-klasser (1 blandet- og 1 pigeklasse), 1 9. klasse (blandet), 2 real elasser 
(ny ordning, blandede), 2 klasser i eksamensmellemskolen (blandet), 2 reaklasser 
(gi. ordning, blandet) og 5 særklasser (1 drengeklasse, 1 pigeklasse, 3 blandede).

Eksaminer. Ved slutningen af skoleåret 1961-62 afsluttede 122 elevef deres 
skolegang. 50 elever tog mellemskoleeksamen og 22 elever tog realeksamen.

Præmier. Der uddeltes ved skoleårets afslutning præmier for flid og opførsel 
til 6 udgående elever fra 8.- og fm-klasserne og 2 elever fra realklasserne.

Læsestue og udlånsbibliotek. Læsestuen, der har åbent mandag, tirsdag og 
fredag, har i årets løb haft 567 besøg. !

Skolebiblioteket har udlånt 5413 bind, hvoraf 1237 bind var faglitteratur. 276 
af skolens elever er lånere. I
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I årets løb.
IVx var på skolerejse til Norge 13.-18. august.
16 . august fejredes skolens 41-års fødselsdag. Først vistes filmen „Jorden rundt 

i farver“, og bagefter var der uddeling af sodavand til børnene.
6 .-14. september var 7A1, lu og 8au på lejrskole på Klinteborg, Fårevejle.
18. december: tegnefilm-show for alle elever.
22. december: juleafslutning i gymnastiksalen. Flere af de større børn var i 

kirke.
23. februar: fastelavnsfest for 1.-3. klasse.
2. marts skolebal for 7.-10. klasse.
3. marts skolebal for 4.-6. klasse.
Endvidere er der i årets løb foretaget mindre udflugter, museumsbesøg samt 

besøg på forskellige virksomheder. Der er afholdt klassemøder, og nogle af de større 
klasser har i samarbejde med deres klasselærer arrangeret mindre sammenkomster. 
Desuden har skolen haft besøg af norsk og svensk rejselektor.

Lærerpersonalet. Der undervises ved skolen af 18 lærere og 18 lærerinder.

Der gives forældrene lejlighed til ligesom sidste år at overvære den almindelige 
undervisning de to sidste skoledage. Som det ses af skemaet (side 6-7), overværes 
undervisningen fra 4. klasse og opefter af en lærer fra en anden klasse.

Det henstilles til forældre, der ønsker at tale med læreren, at henvende sig efter 
timen, eller såfremt læreren er optaget af anden undervisning på dette tidspunkt, da 
at aftale tid for en samtale.

Mellemskole- og realeksamen afholdes efter særligt skema.
Der er udstilling af børnenes håndarbejder og arbejder i tegning og sløjd i 

pigernes gymnastiksal. Adgang den 20. juni kl. 9-10 og 11-12 samt den 21. juni 
kl. 9-10 og 11-12. Børn har ikke alene adgang til udstillingen.

Afslutningen for alle udgående elever finder sted i drengenes gymnastiksal 
fredag den 21. juni kl. 12. Forældre og alle interesserede er her, som ved samtlige 
prøver, meget velkomne.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. De nye 1. klasser møder dog 

først tirsdag den 20. august kl. 9 i drengenes gymnastiksal.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13, onsdag tillige kl. 17'*°— 
1830. Skolens telefon er Vester 3052.
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Skolelægen, dr. Sven Bjerre, træffes tirsdag kl. 10-11 og lørdag kl. 8-9.

Sundhedsplejersken, frk. Inge Bakkegård-Nielsen, træffes tirsdag, onsdag 
torsdag og lørdag kl. 9-10 og 13-14.

Skolens distrikt: Alsgades skole modtager sammen med Ny Carlsberg Vejs 
skole indskrivning fra følgende gader: Alsgade, Amerikavej, Angelgade, Atkona- 
gade, Asger Rygs Gade, Ballumgade, Bevtoftgade, Bissensgade, Bodilsgade, 
Bustrupgade, Carlsberg, Carstensgade, Dannevirkegade, Dybbølsgade, Ejdersted- 
gade, Enghave Passage, Enghavevej (61-79 og 22-76), Erik Ejegods Gade, Ernst 
Meyers Gade, Esbern Snares Gade, Flensborggade (31-61 og 26-40), Flæscetor- 
vet, Freundsgade, Gasværkshavnen, Godsbanegade, Haderslevgade (fra 39 og 34), 
Hedebygade, Heilsgade, Høkerboderne, Ingerslevsgade, Jerichausgade, Kalvebod 
Brygge (fra Ved Godsbanen til Dybbølsbroen), Kammasvej (lige nr.), Knud La
vards Gade, Krusågade, Küchlersgade, Kødboderne, Lundbyesgade, Lyrskoygade, 
Møgeltøndergade, Ny Carlsberg Vej, Oehlenschlægersgade (fra 71 og 72), Palna- 
tokesgade, Pasteursvej, Rahbeks Allé (1-15 og 21), Rejsbygade, Reventlovsgade 
(ulige nr. og 16-32), Røddinggade, Sankelmarksgade, Sigerstedgade, Skellbæk- 
gade, Skjalm Hvides Gade, Slagtehusgade, Slagterboderne, Slesvigsgade, ISlien, 
Sommerstedgade, Stenderupgade, Sønder Boulevard, Theofilus Hansens Gade, 
Trøjborggade, Tøndergade, Valdemarsgade (55-89 og 36-72), Vesterbrogade (115- 
151 og 122-150), Vesterfælledvej.
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Skolenævnet.

Skolenævnet har på sine møder i årets løb behandlet de sager, der hører ind 
under dets område, og er desuden blevet holdt underrettet om skolens forhold i 
det hele.

Hvad ulovlige forsømmelser angår, er der i de fleste tilfælde med godt resultat 
aflagt besøg af et af nævnets medlemmer i de pågældende hjem.

I tilslutning til forældreugen afholdtes et godt besøgt forældremøde. Efter at 
skolens inspektør havde givet en redegørelse for „Delingen efter 5. klasse“, og 
komm. Ib Ørbeck havde vist Alsgades skoles film, samledes man hyggeligt om kaf
febordet. Sådanne fællesmøder har stor værdi som bindeled mellem skolens med
arbejdere og forældrene. En udbygning af dette bindeled er Skoleforeningen ved 
Alsgades skole.

Foreningens formål er kort og godt: at fremme det gode forhold mellem hjem 
og skole samt at interessere forældrene for skolens arbejde. Foreningen ledes af en 
bestyrelse, hvori skolenævnet har sæde, men desuden har forældrene på en årlig 
generalforsamling adgang til at vælge et antal medlemmer i forhold til skolens elev
antal, for øjeblikket 4.

Foreningens virksomhed har først og fremmest bestået i forskellige arrangemen
ter, der kunne danne basis for dens eksistens, nemlig af økonomisk karakter, med 
pæne overskud, der har givet mulighed for at bevilge penge til støtte til skolens jule
fest, deltagelse i forældreugens møder, støtte til afholdelse af klassemøder med for
ældrene og støtte til skolens fritidsvirksomhed.

Børnefilmklubben „Godt humør“ har gennemført en række forestillinger på lør
dag eftermiddage med god tilslutning.

Kontingentet til skoleforeningen er 2 kr. om året, ægtepar kan dog tegnes for 
tilsammen 3 kr.

Leo Andersen.

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Snedker Leo Andersen, Lyrskovgade 282, V.
Fru Ayoe Andersen, Halmtorvet 522, V.
Sporvejsfunk. Helge Fritz Schon. Lyrskovgade 18', V.
Assistent Ove Almlev, V. Fælledvej 61, V.
Fru Gudrun Sørensen, Alsgade 9', V.
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o

Arsaf slutningen 1963.
Fredag d. 14. juni.

o

Årsprøve Eksaminator.

II u (nr. 23) kl. 8 regning ............. hr. Krohn Jensen
Censor.

hr. C. Poulåen

Årsprøve
i
i 

fru H. Poulsen

Mandag d. 17. juni.

fru I. JacobsenII u (nr. 2) kl. 8 geografi

Årsprøve
kl. 8

Onsdag d. 19. juni.

fru E. Wind] eld-Andersenbiologi ........ ... fru H. PoulsenII u (nathv.)

0
Årsprøve Torsdag d. 20. juni. j

I u (nr. 23) kl. 8 tysk .............. ... fru 7'. Bayer fru T. Sehr c der
8 au (nr. 17) kl. 8 orientering ... ... hr. E. Birkedal hr. Lumbye Hansen
8 a (nr. 20) kl. 8 regning ....... ... frk. N. Lorentzen - 1. Ørb •ck
8 A2 (nr. 14) kl. 8 regning ....... ... hr. M. Sørensen - Chr. Ro ust Nissen

Timeplan Lærer. Gæste ærer.
1 a (nr. 12) kl. 8- 9 dansk .......... ... fru A. Høiby

- 9-10 regning ....... - A. Høiby
1 u (nr. 4) kl. 8- 9 regning ....... ... hr. Chr. Poulsen

- 9-10 dansk .......... ... fru E. Donsby
2 u (nr. 26) kl. 8- 9 dansk .......... ... hr. Krohn Jensen

- 9-10 regning ....... ... hr. Chr. Poulsen
3 v (nr. 18) kl. 8- 9 dansk .......... ... fru M. Skaarup

- 9-10 regning ....... ... frk. K. M. Engel
4 A (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ........... . . hr. K. Jørgensen fru E. Windfeld-Andersen

- 9-10 geografi ....... - K. Jørgensen frk. A. Mortensen
4 a (nr. 5) kl. 8- 9 dansk .......... ... fru E. Bloch - A. Mortensen

- 9-10 regning ....... ... frk. K. Kjær fru E. Blod
4 u (nr. 28) kl. 8- 9 regning ....... ... hr. K. Colding - Hanne 1 .arsen

- 9-10 dansk ........... ... fru E. Windfeld-Andersen - Hanne 1 .arsen
4 v (nr. 30) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. K. Krog - I. Jacob sen

- 9-10 regning ........ ... - K. Krog - I. ]acot sen
4 x (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. Frode Jensen frk. K. M. 'ngel

- 9-10 regning ........ - Frode Jensen fru M. Skac rap
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Timeplan Lærer. Gæstelærer.

5 A (nr. 11) kl. 8- 9 dansk ........ ...... hr. Find Christensen hr. 0. Rejnholdt Nielsen
- 9-10 regning ...... ...... - Find Christensen - Krohn Jensen

5 u (nr. 13) kl. 8- 9 regning ...... ...... fru R. Årslev Nielsen - Vang Ibsen
- 9-10 dansk ........ ...... hr. K. Colding - Vang Ibsen

6 A (nr. 29) kl. 8- 9 dansk ........ ...... - Børge Nielsen - F. Malmqvist
- 9-10 historie ...... ...... frk. K. Andersen - F. Malmqvist

7 bu (nr. 27) kl. 8- 9 regning ...... ...... hr. E. Meulengracht frk. K. Andersen
- 9-10 dansk ........ ...... - E. Meulengracht hr. 0. Rejnholdt Nielsen

Årsprøve
Fredag d. 21. juni.

Eksaminator. Censor.

I u
8 au
8 a

(nr. 23)
(nr. 14)
(nr. 20)
(nr. 11)

kl. 8 
kl. 8 
kl. 8 
kl. 8

dansk ...........
dansk ...........
dansk ...........
orientering ...

... hr.

... frk.

... hr.

O. Rejnholdt Nielsen hr. E. Meulengracht
M. Sørensen 
K. M. Engel 
Børge Nielsen

- Find Christensen
- Frode Jensen
- F. Malmqvist8 A.,

Timeplan
1 v (nr. 6)

2 a (nr. 8)

2 v (nr. 4)

3 A (nr. 10)

3 a (nr. 13)

3 u (nr. 28)

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........  
regning ........  
regning ........  
dansk ...........  
dansk ...........  
regning ........  
regning ........  
dansk ...........  
dansk ...........  
geografi ........  
regning ........  
dansk ...........

... frk.

... hr.

... frk.

... frk.

... hr.

... frk.

... fru

... hr.

... fru

Lærer.
K. Andersen
E. Birkedal
K. Kjær 
Å. Christiansen 
E. Birkedal 
Lumbye Hansen 
1. Ørbeck 
K. Kjær
R. Årslev Nielsen 
R. Årslev Nielsen 
Chr. Roust Nissen 
T. Bayer

Gæstelærer.

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

dansk ...........
regning ........ -

I. Jacobsen
I. Jacobsen

frk. K. Krog
fru M. Skaarup

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

dansk ...........
historie ........ ... fru

T. Schröder
E. W indfeld-Andersen

hr. K. Jørgensen 
fru E. Bloch

6 a (nr. 18) kl. 8- 9 
- 9-10

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

... fru 

... hr.
M. Skaarup
Chr. Roust Nissen

- Hanne Larsen
- Hanne Larsen

6 bu (nr. 17) kl. 8- 9
- 9-10

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

... Chr. Poulsen
Chr. Poulsen

fru T. Bayer 
hr. /. Ørbeck

7 A (nr. 29) kl. 8- 9 
- 9-10

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

... hr.

... frk.
Lumbye Hansen 
K. Andersen

- Vang Ibsen 
fru T. Schröder

7 a (nr. 21) kl. 8- 9 
- 9-10

dansk ...........
dansk ...........

... fru E. Donsby
E. Donsby

- E. Bloch
hr. K. Jørgensen
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