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NØRREVOLD SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Skoleefterretninger.

Skolen har for tiden 540 elever, der er fordelt i 24 klasser.
Mellemskoleeksamen blev i sommeren 1962 bestået af 36 elever (25 

drenge og 11 piger).
Realeksamen blev bestået af 21 elever (9 drenge og 12 piger).
På skolens kontor (Byen 3107), der er åbent hver skoledag kl. 12—13 

og onsdag aften kl. 1730—1830, 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 be
gynder, 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 udskrivningen.

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 skolenæv

net 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 hen
vendelse. Hvis sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, skal, hvis sko
len forlanger det, en tilsendt blanket påtegnet af lægen forevises på skolen. 
Denne forevisning kan kræves gentaget én gang om ugen, med mindre bar
net 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.
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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, til
stedes normalt kun på grund af legemsskade eller svagelighed, som på sko
lens forlangende kan kræves godtgjort ved lægeattest. Ved de større pigers 
periodiske fritagelse for deltagelse i gymnastik er en mundtlig meddelelse 
fra barnet til lærerinden tilstrækkelig.

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

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

sen falder 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 
konfirmationsforberedelsen.

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

er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger i påske- eller efter
årsferien, giver skolen — i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning om erstatning for værdi

genstande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til 
her at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning 
for ure, smykke o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne 
medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjem
menes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, 
vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; 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 bli
ver bekendtgjort ved opslag i klasserne og i skolegården. I biblioteket har vi 
de bedste børnebøger, 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 op
levelser og få fritiden udnyttet på en god måde.
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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 sær
lige opgaver. 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 begiven
heder. Alt dette giver børnene lejlighed til at beskæftige sig med forskellige 
fritidsinteresser.

Velkommen i bibliotek og læsestue.

Skolebespisningen.
I skolefrokosten deltog i dette skoleår 107 elever med lægehenvisning, 

433 fik mælk.

Sparevirksomheden.
I det forløbne år blev der solgt for 3940 kr. i sparemærker.

Besøg i Zoologisk Have.
Skolens hovedskoleklasser undtagen 1. klasserne besøgte haven den 26. 

september. Skolens øvrige klasser var enten på museumsbesøg eller på ud
flugt.

Elevavisen („Næsehornet11)
En indsamling mellem elever og forældre gav 662 kr. til dækning af 

driftsudgifter og til støtte for bladets arrangementer.
I skoleåret 1962/63 er der udkommet 7 numre, og 4 forskellige arran

gementer 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 elevindlæg.

Skolerejser.
24 elever fra 9au pg 9t har sparet sammen til en rejse i sommerferien. 

Rejsen, der skal vare i 12 dage, går til Ilsank bei Berchtesgaden og Venezia. 
Rejseleder: Hr. overlærer Wagner Nielsen og frøken Bruncke.

Realklassen skal på skolerejse (busrejse) til Rhinen og Harzen i 10 dage. 
Rejseleder: Hr. overlærer K. Kværndrup.

Idrætsdagen.
På grund af ugunstigt vejr blev idrætsdagen aflyst.

Elevråd.
I dette skoleår er der oprettet elevråd ved skolen. Elevrådet har 2 repræ- 

sentantei- for hver klasse fra 7. klasse og opefter.
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Hr. Bindsted og hr. Kværndrup deltager i elevrådets møder som repræ
sentanter for lærerpersonalet.

Vi håber, at dette nye indslag må blive til gavn for både skolen og 
eleverne.

Ungdommens uddannelsesfond.
10 elever har modtaget en sum penge fra ungdommens studiefond. 

Pengebeløbets størrelse varierede fra 200 kr. til 600 kr., og ialt fik skolen 
tildelt 4800 kr.

Lejrskolearbejdet.
Skolen sendte i efteråret 1962 3 klasser til lejrskole:
lu (Bølshavn, Bornholm), 7au („Knudshule“, Ry), 7b-læsekL (Høve) 

og i foråret 1963 2 klasser:
B B-læsekl. („Knudshule“, Ry), 7a-læsekl (Sejs).

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

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

Skolebal.
afholdtes den 9. februar for eleverne i realkl., 4.FM, 8.au, 8.tek., lu og 7. klas
serne. Et velspillende orkester, fiks udsmykning af gymnastiksalen, forskel
lige konkurrencer, forfriskninger og godt humør gjorde sit til, at aftenen fik 
et meget vellykket forløb.

Skolens fødselsdag.
den 18. april (113 år) fejredes på selve dagen ved opførelse af en skole
komedie, der i år formede sig som en sangrevy med aktuelle indslag om sko
lens dagligliv. 25 elever fra 3. kl. og opefter medvirkede.

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

frem til 3. runde og placerede sig derved mellem Københavns fire bedste 
skakhold.

Bordtennis: I den kommunale holdturnering nåede vort 1. hold frem til 
2. runde. Skolens 2. hold tabte den indledende kamp.

Håndbold: Flere venskabskampe mod naboskolerne har fundet sted.
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Forældredag.
Tirsdag den 6. november blev forældrene indbudt til en sammenkomst, 

der indledtes i gymnastiksalen. Her talte hr. kriminalovcrbetjent Erland 
Jensen om børns omgang med farligt legetøj. Der blev rullet to film, der var 
optaget af hr. overlærer Orloff Jørgensen ved afrejsen af de to skolerejser 
i sommeren 1962.

Derefter havde forældrene lejlighed til at tale med deres børns lærere, 
der alle var til stede.

Onsdag den 7. november var forældredag, og forældrene havde lejlighed 
til at overvære undervisningen i klasserne.

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

kendte advents- og julesalmer og tændte adventslysene.
I tilknytning til adventshøjtidelighederne var der optog af Luciapiger, 

da det sidste adventslys blev tændt.
Fra den 14. december og til jul var juletræet, der var anbragt på halv

taget, tændt om morgenen, og julens kendte toner lød ud over gårdspladsen, 
medens eleverne samledes.

Juleafslutningen afholdtes den 22. december. Børnene samledes først i 
klasserne, og derefter gik de klassevis til Domkirken, hvor domprovsten 
talte og skolekoret sang.

Ekstra svømning.
45 drenge og 45 piger fra 4. kl. og opefter har deltaget i svømmeunder

visningen i hallen i Nørre allé.

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 tilrette
lægge en undervisning 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 resul
tatet, og at de lærer at sætte kosten rigtig sammen, først og fremmest til 
almindelig brug, men også til mere festlige lejligheder.

Gæster fra „Norden14.
Skolen havde besøg af både en svensk og en norsk rejselektor.

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

fredag i skoletiden. Telf. Minerva 2291.
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Skoleårets afslutning.
Forældre, værger og andre interesserede er velkomne til at overvære 

undervisningen de sidste skoledage, nemlig torsdag den 20. juni og fredag 
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, sløjdarbej
derne og tegningerne i tegnesalen, bygning B.

Afslutningen for udgående elever og deres forældre afholdes fredag 
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. Kværndrup.

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

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.
Mandag den 24. juni er første feriedag.
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august undtagen 

for 1. klasserne, der først skal møde den 20. august.
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Skolenævnets beretning.

Ved udgangen af skoleåret 1962/63 ønsker skolenævnet at rette en tak 
til såvel skolens inspektør frk. I. Werner Sørensen som til lærerråd og 
lærerpersonale for et godt samarbejde i det forløbne år.

Der har i året været afholdt en del møder i skolenævnet, hvor forskel
lige sager har været forelagt og behandlet. Det har været skolenævnet en 
stor glæde, at der har været meget få forsømmelsessager til behandling, lige
som man har kunnet glæde sig over kun at have behandlet én anmodning 
om elevudskrivning i utide.

Vi tager det som et udtryk for, at såvel børnene som deres forældre har 
en voksende forståelse for betydningen af en god skoleuddannelse.

Vi har kunnet fryde os over, at en hel del klasseværelser er blevet 
istandgjort og moderniseret, ligesom der er foretaget andre forbedringer på 
skolen. Skolens „ansigt" mod Nørrevold har fået sig en tiltrængt „make up“ 
ved istandsættelsen af skoleporten.

Til alle elever, der ved udgangen af skoleåret afslutter deres skolegang, 
vil vi bringe de bedste ønsker for deres fremtidige virke. Til lærerpersonalet 
og de elever, der skal fortsætte i skolen, vil vi sige et — vel mødt efter som
merferien !

På skolenævnets vegne

Werner Olsen 
Skolenævnsformand

9



Skolens distrikt:
Admiralgade, Amagertorv, Asylgade, Badstuestræde, Bispetorvet, Bold

husgade, Bremerholm, Brolæggerstræde, Bryghusgade, Børsgade, Chri
stiansborg, Christians Brygge 1—11 og 2—22, Dybensgade, Dyrkøb, Far
vergade, Fiolstræde, Fortunstræde, Frederiksberggade, Frederiksholms Ka
nal, Frue Plads, Gaasegade, GI. Strand, GL Torv, Graabrødrestræde, Graa- 
brødre Torv, Hestemøllestræde, Hummergade, Hyskenstræde, Højbroplads, 
Jorcks Passage, L. Kannikestræde, St. Kannikestræde, Kattesund, Kejser
gade, L. Kirkestræde, St. Kirkestræde, Klareboderne, Klosterstræde, Kna- 
brostræde, Kompagnistræde, L. Kongensgade, Kronprinsensgade, Krystal
gade, Krystalpassagen, Kultorvet, Købmagergade, Larsbjørnsstræde, Lars- 
lejstræde, Lavendelstræde, Laxegade, Læderstræde, Løngangsstræde, Løv
stræde, Magstræde, Mikkelbryggersgade, Ministerialbygningen, Naboløs, 
Niels Hemmingsensgade, Nikolajgade, Nikolajplads, Nybrogade, Nygade, 
Ny Kongensgade 1—17 og 2—16, Nytorv, Ny Vestergade 1—17 og 2—14, 
Nørregade, Peder Hvidtfeldtsstræde, Pilestræde, Proviantgaarden, Raadhus- 
stræde, Rosengaarden, Sankt Peders Stræde, Silkegade, Skindergade, Skou- 
bogade, Slotsholmsgade, Slutterigade, Snaregade, Stormgade 1—31 og 2— 
16, Studiestræde 1—9 og 2—44, Teglgaardsstræde, Thorvaldsens Museum, 
Tøjhusgade, Valkendorffsgade, Vandkunsten, Ved Stranden, Vestergade, 
Vimmelskaftet, Vingaardsstræde, Østergade fra 37 og 48.
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Årsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

FREDAG D. 14. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
II u (nr. 22) kl. 8 dansk .......... vie.fr. K. Holger Jensen fr. Å. Lerche

MANDAG DEN 17. JUNI

II u (nr. 22) kl. 8 regn.-mat.......... hr. V. Kock fr. A. Sparre Hjorthøj

ONSDAG DEN 19. JUNI

II u (nr. 8) kl. 8 historie hr. Kværndrup hr. Gommesen

TORSDAG DEN 20. JUNI

I V (nr. 15) kl. 8— 9 dansk .......
9—10 regning ....

..... fr. M. Boseman
...... - I. Mertz Larsen

2 u (nr. 14) kl. 11—12 dansk .......
- 12—13 regning ....

..... hr. A. Gommesen
...... fr. M. Boseman

2 v (nr. 15) kl. 11—12 dansk .......
- 12—13 regning .... - V. Håkonsson

3 u (nr. 17) kl. 8— 9 dansk .......
9—10 regning ....

..... - E. Christensen
...... - M. Boseman

3 v (nr. 16) kl. 8— 9 dansk .......
9—10 regning ....

J - M. Steffensen

5 A (nr. 11) kl. 8— 9 dansk .......
9—10 geografi ....

..... | , TTT , fr. V. Håkonsson- J. Wagner Nielsen , o rT. ,7 ...... 1 - A. Sparre Hjorthøj
5 a (nr. 10) kl. 8— 9 dansk .......

9—10 historie ....
.. . .) „ T hr. A. Gommesenz - B. Larsen _ _ XT. ...... J - E. Stavad Nielsen
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Lærer. Gæstelærer.

lu (nr. 8) kl. 8

5 u (nr. 12) kl. 8— 9
- 9—10

6 bu (nr. 6) kl. 11 12
(nat.v.) - 12 13
(nr. 6) - 13—14

7 au (nr. 9) kl. 8— 9
- 9—10

- 10—11
8 au (nr. 7) kl. 8
8Blæ(udlån) kl. 9—11

- 11—13

dansk ................ - A. Sparre Hjorthøj
historie .............. - A. Willeberg
dansk ............... hr. J. Wagner Nielsen
biologi ............... - K. Kværndrup
historie .............. - K. Kværndrup
dansk ............... fr. /. Metz Larsen
regning .............. - E. Christensen
historie ............. hr. K. Kværndrup
dansk ............... hr. Max Jacobsen
dansk .............. } , D. , . ,, . .■ hr. ./. Bindstedorientering ..... J 
engelsk ............. fr. D. Tvermoes

- E. Stavad Nielsen
- A. Gommesen

fr. M. Boseman
hr. L Jensen

- 1. Jensen
fr. A. Willeberg

- V. Håkonsson
hr. A. Gommesen

- J. Andersen

fr. K. Appelt

- C. Nørgaard

FREDAG DEN 21. JUNI

lu (nr. 14) kl. 8— 9 regning ........... vic.fr. K. Holger Jensen
9—10 dansk ............. fr. B. Larsen

4u (nr. 5) kl. 9—10 dansk ............. - A. Willeberg 
- A. Tvermoes j fr. M. Steffensen- 10—11 regning ...........

4 v (nr. 13) kl. 8— 9 
- 9—10

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

- B. Larsen 
hr. C. Nørgaard

hr. C. Nørgaard 
fr. A. Mortensen

5Blæ(nr. 8) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ..............
regning ............ - E. Stavad Nielsen hr. 1. Jensen

- J. Andersen
6 au (nr. 9) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .............
historie ...........

fr. D. Tvermoes 
- K. Appelt

fr. A. Willeberg 
- T. Bruncke

(nat.v.) - 10—11
7 a læ(nr. 3) kl. 10—11

biologi ............
dansk .............

- B. Larsen - A. Mortensen 
hr. I. Jensen

(nat.v.) - 11—12 
(nr. 3) - 12—13

biologi ............
regning ...........

■ - K. Appelt |fr. A. Mortensen

7blæ(fysikv.) kl. 8— 9 
(læsest.) - 9—10

- 10—11

naturlære .......
dansk .............
regning ...........

hr. J. Andersen

fr. Å. Lerche

- T. Bruncke
- D. Tvermoes
- T. Bruncke

8 au (nr. 7) kl. 8 regning ........... - I. Mertz Larsen - E. Christensen
I u (nr. 6) kl. 8 dansk ............. hr. J. Bindsted hr. J. Wagner Nielsen

Der ringes til de sædvanlige tider.

Nørrevold skole, marts 1963.

In ner Werner Sørensen, o

JD QV1ST&KOMP BOOTRYKKEJU AKTIESBLSKAB-KØBBNHAVN K

vic.fr

