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NØRREVOLD 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.



Skoleefterretninger.

Skolen har i det forløbne år haft 29 klasser, nemlig 1 realklasse, 4 mellemskole
klasser, 5 fm-klasser, 4 læseklasser og 15 underskoleklasser.

Elevantallet var 1. marts 1955: 389 drenge, 347 piger, ialt 736 elever.
Mellemskoleeksamen blev i sommeren 1954 bestået af 17 elever (6 drenge 

og 11 piger). Realeksamen blev bestået af 20 elever (9 drenge og 11 piger).

Skolebespisningen.
I skolefrokosten deltog 357 elever, 286 fik mælk, 35 købte mælk, 6 elever og 

10 lærere købte frokost.

Sparevirksomheden.
1 det forløbne år blev der solgt for 4800 kr. sparemærker.

Læsestuen
er åben for eleverne 3 eftermiddage om ugen, nemlig mandag, onsdag og fredag.

Korsang og rytmeorkester
er i dette skoleår ledet af hr. Kværnsdrup.

Skoleklubberne.
403 elever har deltaget, fordelt i 13 klubber. I klubberne for maskinskrivning 

og nødhjælp er der efter aflagte prøver uddelt afgangsbeviser.
Teaterklubben har opført featurespillet „Vor by“ samt „Kejserens nye klæder".
Erhvervsklubben har besøgt 10 virksomheder, og filmklubben har holdt 6 fore

drag og vist ca. 60 spoler film.
Endvidere har klubberne organiseret en cykelprøve i samarbejde med politiet. 

I prøven deltog ca. 100 elever.

Skoleudflugt.
Den 14. september 1954 var hele skolen, undtagen 1. klasserne, på udflugt.
2 ., 3., 4. og 5. klasserne besøgte Zoologisk have, medens skolens øvrige klas

ser var i Hillerød. Alle eleverne var på Frederiksborg slot og i slotskirken, hvor 
organisten spillede på det historiske orgel.
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Featureugen.
Fra 6. december til 12. december var vort emne: Vor by.
Dagen før ugen begyndte for børnene, nemlig søndag den 5. december, var 

lærerpersonalet på en bytur i den indre by under ledelse af hr. kommunelærer 
Flemming Jensen, Højdevangens skole, og blev derigennem rustet til at gå den in
teressante og berigende tur med de store elever.

Mandag den 6. december blev de store elever fra em- og fm-klasserne og real
klassen modtaget på Rådhuset, hvor borgmester Julius Hansen talte til dem i fest
salen. Efter borgmesterens tale beså eleverne Rådhuset, bymuseet og var oppe i 
tårnet.

Ugen sluttede med featurespil for elever og forældre.

Skolebal.
Den 12. marts afholdtes skolebal for realklassen og IV mellemskoleklasse. Det 

var en meget vellykket aften.

Skolerejser.
30 elever deltager i årets skolerejse gennem Tyskland, Østrig og Italien (18. 

juni—1. juli).
Næste års rejse „Gennem 6 lande“ er overtegnet.

Lejrskolefond.
Ved lodseddelsalg indkom 2600 kr.
Fondets midler er dermed bragt op på 13.342 kr.
Gevinsterne var skænket af forældrekredsen og lærerpersonalet.
Nye gevinster modtages med tak!

H. C. Andersen=festlighed,
Den 2. april deltog eleverne fra 5. klasse til realklassen, ca. 390 elever, i det 

festlige børnetog, arrangeret af H. C. Andersen-Samfundet.
De mindre elever blev på skolen, hvor de så eventyrspillet „Kejserens nye klæ

der", spillet af eleverne og indstuderet af hr. kommunelajrer Jens Andersen.
Efter spillet blev eleverne trakteret med chokolade, serveret i papbægre, og 

en H. C. Andersen-kage, der forestillede den store hund i „Fyrtøjet".

Skolelægens og skolesundhedsplejerskens træffetider.
Skolelægen, dr. Hans Friderichsen, træffes fredag kl. 11 —12.
Skolesundhedsplejersken, frk. Else Bech. træffes onsdag, fredag og lørdag i 

skoletiden.

Forældrebesøg
afholdes den 16. og 17. juni efter omstående skema.

4



Børnenes arbejder
er fremlagt de dage, der er forældrebesøg, kl. 9—13, pigernes håndarbejder på 
håndarbejdssalen, bygning C, sløjdarbejderne og tegningerne i tegnesalen.

Skolegang under konfirmationsforberedelse.
For at det kan gå mindst muligt ud over børnenes skoleundervisning, når kon

firmationsalderen indtræder, og præstegangen begynder, er det meget vigtigt, at 
denne finder sted, medens konfirmanderne går i 2. fm eller i 3. em, i hvilke klasser 
undervisningen er lagt tilrette med særligt hensyn til konfirmationsforberedelsen.

Forældrene bedes have dette i erindring.
På konfirmationsforberedelsesdagene (mandag og torsdag) får eleverne fra 

ovennævnte klasser fri kl. 13 for at kunne møde hos præsten kl. 13”, der er møde
tid for første hold.

Konfirmanderne fra andre klassetrin indenfor eksamens-mellemskolen henvises 
til forberedelse uden for skolens undervisningstid.

Fritagelse for skolegang på grund af konfirmation.
Det er naturligt, at konfirmander har fri fra skole mandagen efter deres konfir

mation ; men hvis hjemmet ønsker det, kan konfirmander også få fri lørdagen før 
konfirmationen, når anmodning herom fremsættes over for skolen.

Konfirmandens søskende har fri mandagen indtil kl. 11 ; men ønsker hjemmet 
også sådanne fri hele mandagen, må der ligeledes herom rettes henvendelse til 
skolen.

Bestemmelser vedrørende forsømmelser og fritagelse 
for undervisning.

Undtagelsesvis kan et barn få tilladelse til at forsømme skolen en enkelt eller 
nogle få dage, men skolens tilladelse må da altid indhentes forud.

Skønnes en forsømmelse at være sket uden gyldig grund, kan skolenævnet 
ikende bøder i henhold til gældende love og bestemmelser.

Udebliver et barn på grund af sygdom, skal dette så vidt muligt samme dag 
meddeles skolen, enten skriftligt, telefonisk eller ved en voksens henvendelse. Hvis 
sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, skal, hvis skolen forlanger det, en 
tilsendt blanket påtegnes af lægen og forevises på skolen. Denne forevisning kræves 
gentaget een gang, om ugen, med mindre barnet er indlagt på hospital, eller lægen 
har givet anden påtegning.

Hvis et barn mere end een gang inden for en måned forsømmer på grund af 
sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

For så vidt hjemmet ikke opfylder de her givne forskrifter, kan skolen betragte 
de skete forsømmelser som ulovlige.

Fritagelse for legemsøvelser, herunder svømning og gymnastikbad, tilstedes 
normalt kun på grund af legemsskade eller svagelighed, som på skolens forlangende 
kan kræves godtgjort ved lægeattest. Ved de større pigers periodiske fritagtelse for 
deltagelse i gymnastik er en mundtlig meddelelse fra barnet til lærerinden tilstræk
kelig.
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Lærerpersonalet.

I dette skoleår afsluttede hr. viceskoleinspektør Christian Baagøe-Garp sin 
skolevirksomhed.

I 1929 blev hr. Garp udnævnt til viceinspektør ved Nørrevold skole, og gen
nem disse 25 år har hr. Garp lagt et stort, beundringsværdigt arbejde i skolens 
tjeneste.

Det, der karakteriserer hr. Garp, er hans store flid, hjælpsomhed, akkuratesse, 
omsorg for alt og alle. Han var børnenes ven, forstod dem, var kærlig og god mod 
dem, lærte dem høflighed og præcision, og de elskede ham.

Han vil blive savnet af såvel børnene som af kollegerne. Viceinspektøren var 
blandt kollegerne en god kammerat, altid oplagt, altid parat til at gå i spidsen med 
arbejdet.

Skolen bringer hr. Garp en varm og hjertelig tak for de mange års flittigt ar
bejde og føjer dertil ønsket om et lykkeligt otium.

Overlærer fru Astrid Rosendahl Jensen søgte sin afsked til 1. september 1954. 
Fru Rosendahl Jensen havde særlig de store elever i dansk, religion og håndarbejde. 
Hun formåede i en ganske særlig grad at kalde det bedste frem i de store elevers 
sind, forstod at præge sine klasser, og mange er de elever, der i dag ser tilbage på 
fru Rosendahl Jensens timer med tak for, hvad hun gav dem.

Skolen bringer fru Rosendahl Jensen en varm tak for de mange års dygtigt ar
bejde og føjer dertil ønsket om et lykkeligt otium.

Den 1. november forlod frk. Karen Elise Pedersen skolen og blev overflyttet 
til Rugbakkens skole, og ved dette skoleårs afslutning forlader frk. Helene Pedersen 
den københavnske kommuneskole og overgår til Zahles seminarieskole.

Skolen bringer dem begge en stor tak for dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde.

Afslutningen

for de elever, der forlader skolen, finder sted i gymnastiksalen fredag den 17. juni 
kl. 19.

Forældrene vil den aften få lejlighed til at høre skolens kor, ledet af hr. Kværns
drup.

Alle forældre og enhver, der har interesse af skolens arbejde, er velkomne, og 
det vil være os en glæde at se så mange forældre som muligt.

Omflytningen
finder sted lørdag den 18. juni, og sommerferien begynder mandag den 20. juni.

Det nye skoleår
begynder den 12. august. De nye klasser møder dog først den 13. august.
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Skolens distrikt:
Admiralgade, Amagertorv, Asylgade, Badstuestræde, Bispetorvet, Boldhusgade, 

Bremerholm, Brolæggerstræde, Bryghusgade, Børsgade, Christiansborg, Christians 
Brygge 1—11 og 2—22, Dybensgade, Dyrkøb, Farvergade, Fiolstræde, Fortunstræ
de, Frederiksberggade, Frederiksholms Kanal, FruePlads, Gaasegale, GI. Strand, GI. 
Torv, Graabrødrestræde, GraabrødreTorv, Hestemøllestræde, Hummergade, Hysken- 
stræde, Højbroplads, Jorcks Passage, L. Kannikestræde, St. Kanr ikestræde, Katte- 
sund, Kejsergade, L. Kirkestræde, St. Kirkestræde, Klareboderne, Klosterstræde, Kna- 
brostræde, Kompagnistræde, L. Kongensgade, Kronprinsensgade, Krystalgade, Kry- 
.stalpassagen, Kultorvet, Købmagergade, Larsbjørnstræde, Larslejstræde, Lavendel
stræde. Laxegade, Læderstræde, Løngangsstræde, Løvstræde, Magstræde, Mikkel- 
bryggersgade, Ministerialbygningen, Naboløs, Niels Hemmingsensgade, Nikolajgade, 
Nikolajplads, Nybrogade, Nygade, Ny Kongensgade 1 —17 og 2—15, Nytorv, Ny 
Vestergade 1—17 og 2—14, Nørregade, Peder Hvidtfeldtsstræde. Pilestræde, Pro- 
viantgaarden. Raadhusstræde, Rosengaarden, Sankt Peders Stræde, Silkegade, Skin- 
dergade, Skoubogade, Slotsholmsgade, Slutterigade, Snaregade, Stormgade 1—31 
og 2—16, Studiestræde 1—49 og 2—44, Teglgaardsstræde, Thorvaldsens Museum, 
Tøjhusgade, Valkendorffsgade, Vandkunsten, Ved Stranden, Vestergade, Vimmel- 
skaftet, Vingaardsstræde, Østergade fra 37 og 48.

Skolenævnet.
Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Hr. inspektør Johs. Jensen, Linnésgade 16 B1 (foimand ).
Hr. fuldmægtig Leo Christensen, Cæciliavej 9l.
Fru Gerda Pagh, Admiralgade 311.
Hr. bagermester H. Schnurre, Studiestræde 22.
Hr. værkfører Svend Aage Nielsen, Nansensgade 43, st.



Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1 A (nr. 13) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ...........
regning ........

}hr. J. Andersen.

1 u

2 A

2 u

(nr. 15)

(nr. 3)

(nr. 11)

kl. 8— 9
- 9—10

kl. 11 — 12
- 12—13

kl. 11 — 12 
- 12—13

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

। - Lorenzen

- Gommesen

। fru Christensen

4 A (nr. 11)

(nathv.)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

regning ........
regning ........  
naturhistorie .

... hr. Wagner Nielsen 1
. prk. i. Hansen
i - Kværndrup

.. J fru Christensen
4 u

5 B

1 FA

(nr. 9)

(K. 1)

(nr. 5)

kl. 10—11
- 11 — 12
- 12—13 

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11 

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
- 11 — 12

dansk ...........  
regning ........  
geografi ........  
dansk ...........  
regning ........  
geografi ......... 
historie ........  
dansk ...........  
regning ........  
engelsk ........

... - Lorenzen 1
„ A ,, (frk. Andreasen... fru Appelt J

... hr. J. Andersen fru Appelt
| - Lenskjær frk. Lerche

- Gommesen fru Appelt
| - Hald - Mortensen

- Wagner Nielsen - Sparre Hjorthøj
- J. Andersen frk. Lerche

2 FA

2 a

(nr. 7)

(nr. 16)

kl. 10—11
- 11 — 12
- 12—13
- 13—14

kl. 11 — 12
- 12—13

dansk ...........  
engelsk ........  
regning ........  
fysik ............. 
dansk ............. 
regning ..........

- vie. Søby Christensen hr. Lenskjær
- Nørgaard - Lerche
- Bindsted frk. H. Pedersen
- Koch hr. Lerche

j-frk. Inge Hansen

3 a (nr. 14) kl. 11 — 12
- 12—13

historie ..........
dansk .............

- Tvermoes
- Andreasen
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Lærer. Gæstelærer.

I u

III u

4 a

4 b

1 fa

(nr. 16) kl. 8—
- 9—

9
-10

dansk ................
regning ............. ■fru Plovgaard

- 10—-11 geografi ............. - Mertz Larsen
(nr. 17) kl. 9— 10 historie .............

- 10— 11 dansk . frk. E. Jensen
- 11 —-12 regning .............

(nr. 12) kl. 8— 9 dansk ............... fru Mertz Larsen
- 9—
- 10—

10
11

regning .............
engelsk ............. •frk. Tvermoes

- 11 — 12 geografi ............. fru Mertz Larsen
(nr. 18) kl. 10— 1 1 geografi ............. hr. Orloff Jørgensen
(nathv.) - 11 — 12 naturhistorie .... - Kværndrup
(nr. 18) - 12— 13 engelsk ............. frk. Tvermoes

- 13— 14 dansk ............... - H. Pedersen
(nr. 8) kl. 11 — 13 fysik ................. hr. Koch

hr. Dahl 
fru Mertz Larsen 
hr. Nørgaard

- Andersen

- Bindsted

- Kværnsdrup
- Wagner Nielsen
- Andersen
- Wagner Nielsen 

frk. /. Hansen 
viceinsp. frk. Hansen 
hr. Lerche 
fru Christensen 
hr. Orlofj Jørgensen

FREDAG DEN 17. JUNI

3 A (nr. 13) kl. 10—11
- 11 — 12

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

... hr. Lenskjær
Dahl

3 B (nr. 15) kl. 10—11 dansk ........... ..J
- 11 — 12 historie ........ .J ' Nørgaard

5 A (nr. 3) kl. 8— 9 dansk ........... Wagner Nielsen frk. E. Jensen9—10 regning ........
- 10—11 historie ........ ... Andersen fru Mortensen

1 FB (nr. k.2) kl. 8— 9 dansk ........... ...) , - Mortensen- 9—10 regning ........ Bindsted )
- 10—11 historie ........ - Christensen

(nathv.) - 11 — 12 naturhistorie . ... Lenskjær frk. E. Jensen
3 FA (nr. 5) kl. 8— 9 dansk ........... ... Gommesen

- 9—10 regning ........ ... insp . frk. Werner Sørensen >hr. Kværnsdrup
- 10—11 historie ........ |hr. Gommesen- 11 —12 engelsk ........ - Hald.

1 a (nr. 14) kl. 8— 9 dansk ........... ... viceinsp. frk. Hansen
- 9—10 regning ........ ... fru Plovgaard

5 a (nr. 10) kl. 9—10 dansk ........... ... Christensen 1
- 10—11 historie ........ ... frk. E. Jensen > - Lorenzen
- 11 — 12 regning ........ ... L Hansen j

5 b (nr. 12) kl. 8— 9 dansk ........... ... Tvermoes - Lerche
- 9—10 regning ........ ... hr. Lerche fru Mertz Larsen
- 10—11 historie ........ ... frk. L Hansen hr. Wagner Nielsen

5 c (nr. 18) kl. 8— 9 dansk ........... fru Mertz Larsen
- 9—10 regning ........ • • ( ’ A. Lerche hr. Gommesen

(nathv.) - 10—11 naturhistorie . ...1 - Lerche
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Lærer. Gæstelærer.
2 fa (nr. 6)

(nr. 8)

kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
- 11 — 12

dansk ................ 
historie ............. 
regning ............. 
fysik .................

fru Appelt
j hr. Lenskjær.

- Hald
frk. H. Pedersenhr. Koch

II u (nr. 20) kl. 8— 9 geografi ............. - Orloff Jørgensen fru Plovgaard
- 9—10 tysk .................. - Andersen frk. Tvermoes
- 10—11 regning ............. - Koch fru Sparre Hjorthøf
- 11 — 12 dansk ................ - Bindsted - Christensen

III u (nr. 22) kl. 8—10 engelsk ............. - Hald hr. Nørgaard

Der ringes til de sædvanlige ringetider.

Nørrevold skole, marts 1955.

Inger Werner Sørensen.
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