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NØRREVOLD SKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-02
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Skoleefterretninger.

Skolen har for tiden 561 elever, der er fordelt i 25 klasser.
Mellemskoleeksamen blev i sommeren 1961 bestået af 30 elever (15 drenge 

og 15 piger).
Realeksamen blev bestået af 22 elever (10 drenge og 12 piger).
På skolens kontor (Byen 3107), der er åbent hver skoledag kl. 12-13 og ons

dag aften kl. 17:,"-183“, modtages fra 1. september indskrivning af nye elever. 
Dåbs- eller navneattest skal forevises ved indskrivningen. Hvis barnet allerede er 
vaccineret mod kopper, bedes vaccinationsattest forevist. Indskrivningen skal så 
vidt mulig finde sted inden 15. december.

Et barn er undervisningspligtigt, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder, 
og det skal optages i skolen, hvis det fylder 7 år senest følgende 31. januar.

Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de børn, der er 
fyldt 14 år, samt for de børn, der har gået 7 år i skole, og som fylder 14 år senest 
den 31. januar året efter.

Udskrivning i årets løb for børn, der er over den undervisningspligtige alder, 
kan ikke finde sted, uden at særlige forhold gør sig gældende, f. eks. opnåelse af en 
læreplads. I hvert enkelt tilfælde skal skolenævnet give sin tilladelse til udskriv
ningen.

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.
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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.

Konfirmationsforberedelse.
Efter at den nye skole- og undervisningsplan er godkendt, meddeles der herved 

følgende retningslinier for konfirmationsforberedelsen:
Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen fal

der inden for dette klassetrin.
Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at 

gå til konfirmationsforberedelse ca. 15. april-juni.
Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, skal 

have fri kl. 13 mandag og torsdag og skal ikke møde på skolen igen efter konfirma
tionsforberedelsen .

Konfirmandrejser.
Eleverne fritages ikke for skolegang til sådanne rejser. Kun hvis rejsen er til

rettelagt 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 ansøgning 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 ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Skolebibliotek og læsestue.
Alle skolens elever fra 4. klasse og opefter har adgang til at låne bøger på 

skolens bibliotek. Udlånet er åbent 4 timer om ugen, og udlånstiden bliver bekendt
gjort ved opslag i klasserne og i skolegården. 1 biblioteket har vi de bedste børne
bøger, der kan fremskaffes, — både af fag- og skønlitteratur, og skolebibliotekaren 
hjælper gerne børnene med at finde de bedst egnede bøger. I selskab med bøgerne 
vil Deres barn kunne få mange værdifulde oplevelser og få fritiden udnyttet på en 
god måde.

Læsestuen er åben i 2 timer tre gange om ugen. På læsestuen forefindes en 
stor samling fag- og håndbøger beregnet til hjælp ved arbejde med særlige opgaver.
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I læsestuen kan Deres barn læse lektier, regne og udføre andet skriftligt arbejde, 
evt. med skolebibliotekarens hjælp. Desuden er der blade og tidsskrifter om sport, 
flyvning, mekanik, håndarbejde, aktuelle begivenheder. Alt dette giver børnene 
lejlighed til at beskæftige sig med forskellige fritidsinteresser.

Velkommen i bibliotek og læsestue.

Skolebespisningen.
I skolefrokosten deltog i dette skoleår 54 elever med lægehenvisning, 534 

fik mælk.

Sparevirksomheden.
I det forløbne år blev der solgt for 3100 kr. i sparemærker.

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.

Elevavisen („Næsehornet")
er gået ind som klubblad, men fortsætter som elevavis.

En indsamling mellem elever og forældre gav 926 kr. til dækning af drifts
udgifter og til støtte for bladets arrangementer.

I skoleåret 1961/62 er der udkommet 7 numre, og 5 forskellige arrangementer 
har gratis været tilbudt skolens elever. Bladet er ikke underkastet censur, men hr. 
Wagner Nielsen og hr. Bindsted har påtaget sig ansvar for og redaktion af elev
indlæg.

Skolerejser.
lu rejser i begyndelsen af sommerferien til Rhinen i 8 dage (Køln-Frankfurt- 

Hamburg). Klassen har i flere år sparet sammen til denne tur. Rejseleder: Hr. 
overlærer K. Kværnsdrup.

Afrejse: 26. juni, hjemkomst: 3. juli.
I slutningen af ferien rejser 7bu, der også gennem et par år har sparet sammen. 

Klassen har valgt Norge. Det bliver 8 dages bustur til Vestlandet. Rejseleder: Hr. 
overlærer K. Kværnsdrup.

Afrejse: 31. juli, hjemkomst: 7. august.

Idrætsdagen.
I idrætsdagen deltog 62 drenge og 76 piger. Vore elever arbejdede ihærdigt, 

men kunne ikke stå sig på Stadion på grund af vore dårlige træningsforhold i skole
gården.
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Lejrskolearbejdet.
Skolen har i dette skoleår udsendt 2 klasser: lu (Bornholm) og 7au (Volle- 

rup, Als).

Lejrskolefondet.
Pengene er anbragt i 16400 kr. 6% Østifternes Kreditforenings obligationer. 

Obligationerne skal stå urørte, men renterne tilskrives bankbog og bruges som til
skud til de udsendte hold.

Skolebal
afholdtes den 3. marts for eleverne i realkl., IVu, IVs, 4.FM, 8.au, 8.tek. og lu. 
Et velspillende orkester, fiks udsmykning af gymnastiksalen, forskellige konkur
rencer, forfriskninger og godt humør gjorde sit til, at aftenen fik et meget vellyk
ket forløb.

Skolens fødselsdag,
der er den 18. april (skolefridag), afholdtes den 17. april. Skolen blev 112 år.

Turneringer.
Skak: I skolevæsenets holdturnering nåede Nørrevold skoles 1. hold frem til 

3. runde. Vort 2. hold blev slået ud i 1. runde.
Bordtennis: I den kommunale holdturnering vandt vort hold 2 sejre, men 3. 

runde tabte vi stort til Pr. Charlottegades skole.
Håndbold: Flere venskabskampe mod naboskoler har fundet sted.

Forældredag
afholdtes den 27. september. Det formede sig som et klasseforældremøde, hvor 
forældrene kunne få deres barns lærere i tale. Mange havde efterkommet indbydelsen.

Den 7. november havde forældrene lejlighed til at overvære undervisningen.

Tiden ind til jul.
I alt 4 gange før jul samledes vi i gymnastiksalen, hvor vi sang de kendte ad

ventssalmer og tændte adventslysene.
I tilknytning til adventshøjtidelighederne var der 2 gange optog af Luciapiger, 

nemlig den 14. december, da det sidste adventslys blev tændt, og lørdag eftermid
dag den 16. december, hvor „Næsehornet" holdt julefest for 1.-4. klasse.

Fra den 14. december og til jul var juletræet, der var anbragt på halvtaget, 
tændt om morgenen, og julens kendte toner lød ud over gårdspladsen, medens 
eleverne samledes.

Juleafslutningen afholdtes den 22. december. Børnene samledes først i klas
serne, og derefter gik de klassevis til Domkirken, hvor domprovsten talte og sko
lekoret sang.

Også denne jul modtog vi julepakker fra Rotary-klubben. Der var legetøj, 
frugt, konserves, slik, julehefter o.s.v.
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Maskinskrivning.
Linder aftenskolen (med undervisningstid om eftermiddagen) har Nørrevold 

skole haft et 6 måneders maskinskrivningskursus, ledet af hr. Wagner Nielsen. Der 
var 21 elever fra IVu og realklassen. Efter endt kursus blev der udstedt afgangs
bevis.

Ekstra svømning.
40 piger fra 5. kl. og opefter har gået til svømning. Fru Mortensen stod som 

arrangør.

Ekstra skolekøkkentimer.
18 elever havde meldt sig til frivillig undervisning i madlavning. Frøken 

Bruncke ledede undervisningen. På en elevs forespørgsel om, hvad formålet var 
med disse timer, svarede frøken Bruncke: Når man i dag skal tilrettelægge en un
dervisning i madlavning, er det rigtigst, at eleverne lærer at lave sund og fornuftig 
mad på hurtig og let måde, uden at det går ud over resultatet, og at de lærer at 
sætte kosten rigtig sammen, først og fremmest til almindelig brug, men også til 
mere festlige lejligheder.

Gæster fra „Norden“.
Skolen havde besøg af både en svensk og en norsk rejselektor.

Skolelægens og skolesundhedsplejerskens træffetider.
Skolelægen, dr. Hans Friederichsen, træffes fredag kl. 11-12.
Skolesundhedsplejersken, frk. Else Bech, træffes mandag, onsdag og fredag 

i skolentiden. Telf. Minerva 2291.

Skoleårets afslutning.
Forældre, værger og andre interesserede er velkomne til at overvære under

visningen de sidste skoledage, nemlig onsdag den 20. juni og torsdag den 21. juni. 
(Se omstående skema).

Elevarbejderne er fremlagt de dage, der er forældrebesøg, i tiden kl. 9-13, 
pigernes håndarbejder på håndarbejdssalen, bygning C, sløjdarbejderne og teg
ningerne i tegnesalen, bygning B.

Afslutningen for udgående elever og deres forældre afholdes torsdag den 21. 
juni kl. 1930. Forældrene vil den aften få lejlighed til at høre nogle af skolens elever 
i sang og spil under ledelse af hr. overlærer K. Kværnsdrup.

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

Fredag den 22. juni er omflytningsdag.
Lørdag den 23. juni er første feriedag.
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 13. august undtagen for 1. 

klasserne, der først skal møde den 20. august.
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Skolenævnets beretning.
Skolenævnet har i det forløbne skoleår afholdt sine regelmæssige møder på 

skolen, samt medvirket til afholdelse af forældremøde i forældreugen i november 
1961.

På skolenævnsmøderne har man først og fremmest drøftet de spørgsmål, der 
befordrer det gode samarbejde mellem hjem og skole.

Vi har i årets løb måttet aflægge besøg i nogle hjem, og i enkelte tilfælde ind
kalde forældre til at give møde, for at de kunne give en forklaring vedrørende deres 
børns uregelmæssige skolegang. For alle tilfælde gælder det, at der efter samtalerne 
med hjemmet intet har været at udsætte på deres børns skolegang.

Skolenævnet anser det som en af sine vigtigste opgaver at medvirke til, at 
eleverne får en regelmæssig skolegang.

Nørrevold skole fyldte i år 112 år. Skolenævnet har i samarbejde med inspek
tøren og lærerrådet med energi søgt at medvirke til skolens modernisering, og det 
er med glæde, skolen kan se tilbage på de sidste år, hvor der virkelig er sket frem
skridt. Vi tænker på læsestue, bogudlån, skolekøkkener og nu sidst det nye fysik
værelse, som alt står på højde med tilsvarende i nye moderne skoler. En glæde 
har det også været at se klasseværelserne blive gjort i stand og forsynet med nye 
og mere praktiske stole og borde til eleverne.

Skolenævnet ønsker herigennem at rette en varm tak til skoleinspektør Inger 
Werner Sørensen og til lærerrådet for et godt og fordrageligt samarbejde i det for
løbne år.

På skolenævnets vegne

Werner Olsen
Skolenævnsformand
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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, Larsbjørnsstræde, 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, Teglgaardsstræde, Thor- 
valdsens Museum, Tøjhusgade, Valkendorffsgade, Vandkunsten, Ved Stranden, Ve
stergade, Vimmelskaftet, Vingaardsstræde, Østergade fra 37 og 48.
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Årsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI.

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 14) kl. 8-9 dansk ...............

9-10 regning .............
1 v (nr. 15) kl. 8-9 dansk ...............

9-10 regning .............
2 u (nr. 14) kl. 10-11 regning ............. 

- 11-12 dansk ...............
2 v (nr. 15) kl. 11—12 dansk ...............  

- 12-13 regning .............
3 u (nr. 17) kl. 8-9 dansk ...............

9-10 regning .............
3 v (nr. 13) kl. 8—9 regning ............. 

9-10 dansk ...............
4 A (nr. 11) kl. 8-9 dansk ...............

9-10 regning .............
4 B læ(nr. 8) kl. 8- 9 dansk ...............

9-10 regning .............
5 u (nr. 12) kl. 8-9 dansk ................ 

9-10 geografi .............
- 10-11 regning .............

6 au (nr. 5) kl. 10-11 engelsk ............. 
- 11-12 dansk ...............  

- 12-13 regning .............
7 au (nr. 7) kl. 8- 9 dansk ...............  

9-10 engelsk ............. 
- 10-11 geografi .............

8 t (nr. 3) kl. 11-14 naturlære ..........
4 F læ(nr. 9) kl. 11-12 dansk ...............

- 12-13 regning .............
- 13-14 tysk ..................

6a-læ (læsest.) kl. 11—12 dansk ...............  
- 12—13 regning ...........

hr. 
fr.

-

hr.

-
vie 
fr.

hr. 
fr.

hr.

■ fr.

hr.
- 13-14 historie .............

8 au (nr. 9) kl. 8-11 dansk ...............

A. Gommesen
B. Larsen

V. Håkonsson

B. Larsen
E. Christensen

M. Steffensen

A. Willeberg 
D. Tvermoes
B. Larsen 
Nørgaard 
J. Wagner Nielsen hr. C. Nørgaard
E. Jermiin - J. Wagner Nielsen

E. Stavad Nielsen fr. A. Mortensen

fr. K. Holger Jensen - A. Sparre Hjorthøj
K. Appelt
V. Håkonsson
Nørgaard
I. Mertz Larsen
E. Christensen

vie. Søby Christense

j hr. 

fr. 
" fr.

fr. 
hr.

}tr.

A. Willeberg
K. Appelt
A. Mortensen

I. Jensen

D. Tvermoes
A. Sparre Hjorthøj
E. Christensen
E. Stavad Nielsen
K. Kværnsdrup

J. Bindsted 
V. Kock

J. Bindsted 1. Mertz Larsen

K. Appelt
fr.

}hr.
V. Håkonsson

K. Kværnsdrup

J. Andersen fr. Å. Lerche
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
4 a (nr. 16) kl. 9-10

- 10-11
regning ............
dansk ...............

fr. M. Steffensen 
- B. Larsen

j hr. 1. Jensen

4 u (nr. 5) kl. 8- 9 dansk ...............
regning ..............

- A. Sparre Hjorthøj - L Bindsted
- 9-10 - A. Gommesen

5 v (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ...............
- 9-10 regning ............ - D. Tvermoes - J. Wagner Nielsen
- 10-11 historie ............

6b-læ (læsest.) kl. 8- 9 dansk ...............
- 9-10 regning ............. - .4 Lerche fr. V. Håkonsson
- 10-11 biologi ..............

7 bu (nr. 6) kl. 9-10 dansk ............... hr. J. Bindsted hr. K. Kværnsdrup
- 10-11 regning ............. fr. A. Sparre Hjorthøj fr. M. Steffensen

(fysikv.) - 11-12 naturlære .......... hr. V. Kock hr. K. Kværnsdrup
7B-læ (udi.) kl. 8- 9 dansk ...............

- 9-10 regning ............. fr. A. Nielsen hr. C. Nørgaard
- 10-11 historie .............

8 t (nr. 3) kl. 8-11 regn, og matm. . hr. E. Stavad Nielsen hr. V. Kock
8 au (nr. 9) kl. 11-14 regning ............. - J. Andersen fr. /. Mertz Larsen
I u (nr. 22) kl. 8- 9 dansk ............... vie. fr. K. Holger Jensen hr. A. Gommesen

- 9-10 tysk .................. hr. J. Andersen fr. B. Larsen
- 10-11 historie ............. - K. Kværnsdrup hr. A. Gommesen

Der ringes til de sædvanlige tider.

Nørrevold skole, marts 1962.

Inger Werner Sørensen.
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