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NØRREVOLD SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
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.



Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 25. marts 1961):

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse, 
således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for 
dette klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i ok
tober fra 7. hovedskoleklasse, skal have fri til at gå til konfirmationsforbere
delse ca. medio april—juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse, der går til konfirmationsforberedelse, får fri 
de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde hos 
præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander fra 
andre klassetrin inden for eksamensmeliemskolen henvises til forberedelse uden 
for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage", må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

1 forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 
regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke yder erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme 

(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger.

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest eftersygdommens optræden i elevens ellerlærerens hjem.
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Skoleefterretninger.

Skolen har i det forløbne år haft 25 klasser, nemlig 1 realklasse, 3 mellemskole
klasser, 5 læseklasser og 16 hovedskoleklasser.

Elevantallet var 1. marts 1961 : 298 drenge, 284 piger, ialt 582 elever.
Mellemskoleeksamen blev i sommeren 1960 bestået af 20 elever (11 drenge 

og 9 piger).
Realeksamen blev bestået af 20 elever (8 drenge og 12 piger).

Skolebespisningen.
I skolefrokosten deltog 77 elever med lægehenvisning, 471 fik mælk.

Sparevirksomheden.
I det forløbne år blev der solgt for 3200 kr. sparemærker.

Læsestuen og bogudlånet.
Adgang til skolens bibliotek har alle skolens elever fra 4. klasse og opefter.
Udlånet er åbent følgende tider: mandag kl. 13-14, tirsdag kl. 14-15, onsdag 

kl. 13-14, fredag kl. 13—14. På disse dage kan Deres barn, når det overholder 
bibliotekets reglement, låne indtil tre bøger hjem. Det drejer sig om den bedste fag- 
og skønlitteratur, der kan fremskaffes. I selskab med bøgerne vil Deres barn kunne 
få mange store og værdifulde oplevelser og få fritiden udnyttet på en god måde.

Læsestuen er åben på følgende tider: mandag kl. 14-16, onsdag kl. 14-16, 
fredag kl. 14-16. I læsestuen vil Deres barn i fred og ro og med hjælp af skole
bibliotekaren kunne læse lektier, arbejde med stile og andre skriftlige opgaver, be
skæftige sig med sine fritidsinteresser og læse gode fag- og skønlitterære bøger. 
Hele skolebibliotekets bogbestand står til Deres barns rådighed.

Besøg i Zoologisk Have.
Skolens hovedskoleklasser undtagen 1. klasserne besøgte haven den 21. sep

tember. Skolens øvrige klasser var enten på museumsbesøg eller på udflugt.
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Skoleklubberne (november-marts) 13. sæson.
Skolens eget personale har som tidligere år ønsket - så vidt det har været 

muligt - at stå som ledere af klubarbejdet, hvorved den tilstræbte sammenhæng mel
lem skolens fag og klubbernes virke blev både effektiv og naturlig.

Aktive klubledere: J. Wagner Nielsen, Jens Andersen, K. Kværnsdrup, A. 
Mortensen, A. Gommesen, I. Jensen, Knud Runchel, K. Vedel, Else Bech, Erna 
og J. Bindsted.

405 elever deltog i 1—5 måneder, fordelt i 14 klubber.
Daglig leder: J. Bindsted.
Klubbernes budget var ca. 12.500 kr.

Skolekomedie.
Skoleklubberne opførte „Fyrtøjet" som afslutningsforestilling for medlemmer 

den 24. marts. Rollerne var fordelt mellem elever fra IV u, III u og 7. bu. - Instruk
tør : Fru A. Mortensen.

Lørdag den 25. marts vistes 2 forestillinger for forældre og elever uden for 
klubberne.

Idrætsdagen.
1 idrætsdagen deltog ca. 80 piger og 60 drenge.

Lejrskolearbejdet.
Skolen har i dette år udsendt 2 klasser: III u (Knudhule, pr. Ry) og 7 au (Lille 

Okseø, Flensborg fjord).

Lejrskolefondet.
Den 4. oktober 1960 beløb fondet sig til 15.316,47 kr. For 15.271,78 kr. 

købtes 16.400 kr. 6 % Østifternes Kreditforenings obligationer og de resterende 
penge 44,60 kr. anbragtes på bankbog.

Obligationerne skal stå urørte, men renterne tilskrives bankbogen og bruges 
som tilskud til de udsendte hold. Det er ensbetydende med højere rente og som følge 
deraf også større tilskud til klasserne.

Skolebal
afholdtes den 19. marts for eleverne i realkl., IV u, Illu, III s, 3. FB, 7. au, 7. av 
og 2 7. B. 2 orkestre, forskellige konkurrencer og godt humør gjorde sit til, at afte
nen fik et meget vellykket forløb.

En elevs udtalelse om skoleballet var følgende (fra „Næsehornet") :

Alle bar slips.
Det var et virkelig godt skolebal, Nørrevold skole afholdt lørdag den 18. fe

bruar. Salen var en drøm i lyserødt unævneligt. Vi piger levede i omfangsrigt mål 
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op til den festlige udsmykning. Må jeg selv antyde, at vi så så voksne og dejlige 
ud, at drengene af lutter generthed gik med indadvendte tæer og lignede rødhuder 
i panser og plade. Men ak - efter den tvungne åbningsdans blev de sig selv lig - 
seje fyre, der nådigst bød os op til dans. Også lærerne imponerede os: Alle bar slips, 
en luksus, der jo slet ikke er råd til i hverdagen.

Der blev danset hektisk til to fortræffelige orkestre. Pølser, sodavand og is 
blev revet væk, mens Ninna sang fuldmodne refrainer. Terningdansen kostede kun 
to par strømper, og appelsindansen kun et par blå øjne, når vore ivrige kavalerer 
borede appelsinerne mod vore øjenhuler i håb om sejr og præmie.

Vi var trætte, men yderst tilfredse, da oprydningen begyndte kl. 11,30. Kun 
få snød sig fra denne borgerpligt - og deri ligger vel en kompliment og en tak for 
en tip-top aften på Nørrevold. Jane.

Skoleblad.
Skolebladet „Næsehornet" er udkommet med 5 numre i klubsæsonen. Bladet 

blev fordelt til samtlige elever (og hjem). Skoleklubberne har påtaget sig ansvar og 
økonomi. Tilskud fra annoncører og skolenævn: 300 kr.

Skolens fødselsdag
den 18. april festligholdtes for eleverne. Skolen blev i år 111 år gammel.

Turneringer.
Skak: I de københavnske skolers skakturnering nåede Nørrevolds 1. hold frem 

til 3. runde, 2. holdet tabte i 2. runde.
Bordtennis: I skolevæsenets bordtennis turnering nåede vort 1. hold frem til 

4. runde, 2. hold tabte i 3. runde.

Klubmestre 1961.
Skak: Jørgen Clausen, realklassen.
Bordtennis: John Jensen, III u.
De to vindere har fået overrakt erindringspokaler på skolens kontor.

Skolerejser.
II u har sparet sammen til en tur til Venedig. Pris 435 kr. Rejseledere: Fru 

Sparre Hjorthøj og hr. Wagner Nielsen. Afrejse: 27. juni, hjemkomst: 8. juli.
Den 31. oktober var der forældremøde i gymnastiksalen. Hr. Bindsted gav en 

orientering om skolerejserne og 15 elever gav en lille skildring af oplevelser fra deres 
rejse.

Forjeldreugen
den 31. oktober indledtes med klasseforældremøde, hvor forældrene kunne få deres 
barns lærere i tale.

Torsdag den 3. november var der forældredag på skolen, og forældrene havde 
lejlighed til at overvære undervisningen.
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Juleafslutningen
afholdtes den 22. december. Børnene samledes først i klasserne, og derefter gik de 
klassevis til Domkirken, hvor domprovsten talte og skolekoret sang. Vor nye skole
fane blev brugt for første gang ved julegudstjenesten.

Nye traditioner.
Den sidste uge før jul lyste det tændte juletræ, anbragt på drengegårdens halv

tag, eleverne i møde og øgede julens forventning.
I tilknytning til adventshøjtideligheden i gymnastiksalen var der, den sidste gang 

vi samledes, optog af luciapiger (IVu piger).

Indsamling til Congo.
Efter anmodning fra nogle elever blev der på skolen iværksat en indsamling, 

og resultatet af denne blev 550 kr., der blev overdraget Dansk Røde Kors.

Papirindsamling.
Tirsdag den 8. november afholdt Nørrevold skole papirindsamling til fordel for 

skolens scene. Der blev ialt indsamlet ca. 15.000 kg til en sum af 1154 kr.

Forældrebesøg
afholdes den 20. og 21. juni efter omstående skema.

Børnenes arbejder
er fremlagt de dage, der er forældrebesøg, kl. 9-13, pigernes håndarbejder på hånd- 
arbejdssalen, bygning C, sløjdarbejderne og tegningerne i tegnesalen, bygning B.

Afslutningen
for de elever, der forlader skolen, finder sted i gymnastiksalen onsdag den 21. juni 
kl. 1 930.

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

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

Omflytningen
finder sted torsdag den 22. juni, og sommerferien begynder fredag den 23. juni.

Det nye skoleår
begynder den 14. august undtagen for 1. hovedskoleklasse. 1. klasserne skal be
gynde mandag den 21. august.
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Uddrag af ordensregler og diciplinære bestemmelser samt bestemmelser 
vedrørende forsømmelser og fritagelse for undervisning for 

Københavns kommuneskoler.

111. 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 påtegnet af lægen forevises på skolen. Denne forevisning kan 
kræves gentaget én gang om ugen, med mindre barnet er indlagt på hospital, eller 
lægen har givet anden påtegning.

Hvis et barn mere end én 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 fritagelse for 
deltagelse i gymnastik er en mundtlig meddelelse fra barnet til lærerinden tilstræk
kelig.
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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, Fortunstræde, 
Frederiksberggade, Frederiksholms Kanal, Frue Plads, Gaasegade, GI. Strand, 
GI. Torv, Graabrødrestræde, Graabrødre Torv, Hestemøllestræde, Hummergade, 
Hyskenstræde, Højbroplads, Jorcks Passage, L. Kannikestræde, St. Kannikestræde, 
Kattesund, Kejsergade, L. Kirkestræde, St. Kirkestræde, Klareboderne, Kloster
stræde, Knabrostræde, Kompagnistræde, L. Kongensgade, Kronprinsensgade, Kry
stalgade, Krystalpassagen, Kultorvet, Købmagergade, Larsbjørnstræde, Larslej- 
stræde, Lavendelstræde, Laxegade, Læderstræde, Løngangsstræde, Løvstræde, 
Magstræde, Mikkelbryggersgade, Ministerialbygningen, Naboløs, Niels Hemming- 
sensgade, Nikolajgade, Nikolajplads, Nybrogade, Nygade, Ny Kongensgade 1-17 og 
2-16, Nytorv, Ny Vestergade 1—17 og 2-14, Nørregade, Peder Hvidtfeldtsstræde, 
Pilestræde, Proviantgaarden, Raadhusstræde, Rosengaarden, Sankt Peders Stræde, 
Silkegade, Skindergade, Skoubogade, Slotsholmsgade, Slutterigade, Snaregade, 
Stormgade 1-31 og 2-16, Studiestræde 1-49 og 2-44, Teglgaardstræde, Thor- 
valdsens Museum, Tøjhusgade, Valkendorffsgade, Vandkunsten, Ved Stranden, Ve
stergade, Vimmelskaftet, Vingaardsstræde, Østergade fra 37 og 48.

Skolenævnet.
Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Hr. droskechauffør Werner Olsen, Nansensgade 563 (formand).
Hr. bagermester H. Schnurre, Studiestræde 22.
Hr. elektrofører Verner Andersen, Knabrostræde 9:i.
Hr. ekspedient Anders Olsen, Linnésgade 33'.
Bogholder fru Lilly Andersen, Skoubogade 4:‘.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1

1

2

3

3

4

5

u

V 

u 

A 

a 

u 

u

(nr. 14)

(nr. 15)

(nr. 14)

(nr. 13)

(nr. 16)

(nr. 11)

(nr. 10)

kl. 8- 9 
- 9-10 

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 11-12
- 12-13

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 11-12 
- 12-13

kl. 9-10 
- 10-11

kl. 8- 9

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

fr.

r

hr.

fr.

hr.

Christensen
B. Larsen

Steffensen

Willeberg 
Tvermoes

Wagner Nielsen

Larsen 
Steffensen 
Flyvholm Jensen 
Andersen 
Nørgaard

j fr. Bruncke

- B. Larsen

5

6

a læ (nr. 12)

au (nr. 7)

(nathv.)

- 9-10
- 10-11

kl. 11-12
- 12-13
- 13-14

kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

regning ............  
geografi ............. 
dansk ...............  
regning ............. 
historie ............  
dansk ...............  
regning ............. 
naturhistorie ....

■ fr.

hr.
fr.
hr.

Christensen |hr. Lenskjær

- Stavad Nielsen 
Appelt | । - Kværnsdrup

vie. Søby Christensen fr. Mertz Larsen 
Mertz Larsen hr. Nørgaard
Bindsted fr. Steffensen

7 au (nr. 5) kl. 11-12 engelsk ............. - Kværnsdrup - Flyvholm Jensen

3

6

F læ (nr. 9)

bu (nr. 18)

- 12-13
- 13-14

kl. 11-12
- 12-13
- 13-14

kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

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

fr.
hr.

Andersen

Bindsted

Sparre Hjorthøj
Bindsted
Orloff Jørgensen

j - Bruncke 

- Mertz Larsen
| hr. Stavad Nielsen 

fr. Flyvholm Jensen 
- Sparre Hjorthøj 
- Willeberg
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
2 v (nr. 15) kl. 10-11

- 11-12
dansk ................
regning .............

hr. Nørgaard
fr. B. Larsen

3 u (sangkl.) 
(nr. 17)

4 v (nr. 17)

kl. 10-11
- 11-12

kl. 8- 9

sang .................
dansk ...............
dansk ...............

Willeberg
Flyvholm Jensen

hr. I. Jensen

5 v (nr. 12)
- 9-10

kl. 8- 9
historie .............
dansk ...............

- Tvermoes

Mertz Larsen
- Nørgaard

Andersen
- 9-10 regning ............. - B. Larsen fr. Mertz Larsen
- 10-11 historie ............. - Appelt hr. Lenskjær

5 b læ(nr. 16) kl. 8- 9 
- 9-10
- 10-11

6B læ(bogudl.)kl. 8- 9 
- 9-10

(nathv.) - 10-11

regning ............. 
dansk ...............  
naturhistorie .... 
dansk ...............  
regning ............. 
naturhistorie ....

hr.

Lerche

Lenskjær

Stavad Nielsen

|fr.

Bindsted

L Jensen

Sparre Hjorthøj

B. Larsen
7 av (nr. 5) kl. 9-10 regning ............. - Wagner Nielsen - Willeberg

- 10-11 engelsk ............. fr. Tvermoes - Flyvholm Jensen
(nr. 8) - 11-12 fysik ................. hr. Andersen - Sparre Hjorthøj

7 B læ(nr. 3) kl. 11-12
- 12-13

dansk ................ ’
regning ............. Stavad. Nielsen Mortensen

7 bu (nr. 6)
- 13-14 

kl. 8- 9
historie ..............-
dansk ................ vie. fr. K. Holger Jensen Willeberg

- 9-10 tysk .................. hr. Andersen - Flyvholm Jensen
- 10-11 historie ............. - Kværnsdrup - Mortensen

III u (nr. 10) kl. 11-14 historie ............. - Kværnsdrup fr. Steffensen
(nr. 12) - 11-14 tysk .................. - Nørgaard - Lerche

III s (nr. 7) kl. 11-14 dansk ................ - Wagner Nielsen - Appelt
(nr. 9) - 11-14 geografi ............. - Orloff Jørgensen - Christensen

Der ringes til de sædvanlige tider.

Nørrevold skole, marts 1961.

Inger Werner Sørensen.

10


