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NYBODER SKOLE
ØSTERVOLDGADE 15

INYBODERI
il

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.



Meddelelser fra skolen.

Året 1954-55.
Mindstealderen for børn, der skal begynde i skolen, hævedes i fjor fra 6 til 

6| år. Antallet af vore førsteklasser i det nu forløbne skoleår sank derved fra 6 til 5, 
men året var naturligvis i denne henseende et overgangsår. Der er til det ny skoleår 
igen indskrevet 6 klasser.

Mange forældre har ikke været alt for begejstrede for de ny indskrivningsregler, 
der udsætter deres barns begynden i skolen. Det må dog erindres, at kravet om en 
højere alder er pædagogisk velbegrundet. En stor del af de børn, der hidtil har haft 
svært ved at klare sig i skolen, er kommet for tidlig i skole. De har ikke været 
skolemodne, er blevet oversiddere et sted på deres vej op gennem klasserne og har 
fået for ringe udbytte og for lidt glæde af deres skolegang.

Optagelsesprøven forløb i år, omtrent som den plejer, dog var regneopgaverne 
af en nogen anden karakter end hidtil. I de rene talopgaver lagdes der mindre vægt 
på tidsmomentet, og tekstopgaverne var en smule mere komplicerede end ellers. 
Danskopgaverne var, som de plejer at være. - Et noget større antal end sædvanlig 
bestod til eksamensmellemskole.

De øvrige elever i 5-klasserne oprykkes i fm-skolen, der også er 4-årig og 
giver sine elever en god skolegang, selv om lektielæsning og opgaveløsning træder 
noget i baggrunden i undervisningen. - Det er skolens erfaring, at elever, der udskri
ves af de højere fm-klasser, får lære- og elevpladser, der ikke er meget forskellige 
fra dem, elever med mellemskoleeksamen opnår.

Personale og elever.
Personalet
bestod i det forløbne skoleår af insp. Thording, viceinsp. O. Søgaard, viceinsp. frk. 
M. Bentsen, sløjdinsp. Galatius, overlærerne A. Andersen, K. Fauring, P. Hansen, 
M. Hermansen, A. Holmquist Olsen, E. Jønsson, V. Møller, P. Reinholdt, A. Svei- 
strup, R. Thelander, fru E. Fauring, fru S. Frederiksen, fru Aa. Hempel, fru A. 
Petersen, frk. I. Omøe Petersen, fru E. Lind Svendsen, frk. E. Sørensen, kom
munelærerne A. Aggerholm, St. Blicher, P. Brasen, E. Gruno, N. Lykke Hansen, 
Ove Holm, Henri Jensen, Tage Jensen, J. Lindberg, Asly Nielsen, V. Scharling 
Petersen, kommunelærerinderne fru E. Andersen, fru I. Berg, fru I. Blicher, fru 
Aa. Brasen, fru E. Christensen, frk. B. Frydendahl, fru J. Hagemann, frk. Else 
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Hansen, fru E. Larsen, frk. A. Merrild Kristiansen, frk. Inge Møller, fru L. Nielsen, 
fru E. Tholl, vakancelærerne O. Fischer Thomsen, fru H. Møgelgaard, vikarerne 
Jørgen Thomsen og frk. Mørch. Endvidere skolelæge dr. J. Koch, sundhedsplejerske 
frk. Ruth Petersen. Økonoma frk. G. Ege. Skolebetjent H. O. Christiansen og med
hjælper G. Christensen.

Elevantallet
var ca. 1400. Eleverne var fordelt i 50 klasser. Heraf var 28 grundskoleklasser, 9 
fm-klasser, 8 em-klasser, 2 realklasser og 3 klasser for læsesvage elever. 42 klasser 
var fællesklasser for drenge og piger.

Eksamener.
Skolen havde i maj-juni 1954 en realklasse og to 4. mellemskoleklasser til 

eksamen. 20 elever bestod realeksamen med karakterer fra mg x til g. 50 elever 
bestod mellemskoleeksamen med karakterer fra mg x til g.

Flidspræmier.
Skoledirektionens præmier for flid og god opførsel tildeltes ved årsafslutningen 

i 1954 elever fra 2 fm, 3 fm og realklassen.
Armbåndsur fik Henning Møller 2 FA, Rudi Jacobsen 2 fu, Poul Hansen 3 FA, 

Børge Pedersen 3 FA, Jette Gregersen 3 fa, Birthe Andersen 3 fa. Bogpræmie fik 
Ejner Fischer 2 FB, Gert Olsen 2 FB, Otto Jensen 2 FC, Per Dylov 2 FC, Per 
Schou 2 FC, Jytte Christiansen 2 fa, Junie Lauritzen 2 fa, Hanne Møller realkl., 
Erland Jensen realkl., Birthe Andersen realkl., Knud Jensen realkl., Iben Bluhme 
realkl., Werner Kauring realkl.

Stipendier.
Skoledirektionens stipendier for elever i eksamensklasserne er i efteråret 1955 

uddelt til 9 elever i realklasserne og 4 elever i 4 em. Realisterne fik hver 120 kr., 
eleverne i 4 em hver 100 kr.

Legater.
Et legat, Gerson Levys legat for flinke piger, uddeltes i 3 portioner til elever 

i 2 f. Hver fik kr. 23,30. - Af Larchers konfirmationslegat uddeltes 3 portioner til 
drenge i 2 fm og 3 fm.

Fritidsarrangementer.
Læsestuen
har været åben for besøg ma., on. og fr. eftm. i vinterhalvåret. Der aflagdes over 
2500 besøg af små og store elever, der læste lektier og skrev stile og herunder be
nyttede læsestuens håndbogssamling, der efterhånden er kommet op på 1350 bind. 
En del af de besøgende læste fornøjelseslæsning og kiggede i blade og tidsskrifter, 
og nu og da spilledes et spil skak eller dam. - Hr. Reinholdt er skolebibliotekar.
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Diskussionsaftener.
På læsestuen har der i vinterens løb været afholdt et par diskussionsaftener for 

realklassernes elever. Nogle problemer, der interesserer de unge, toges op til gen- 
nemdrøftelse. Klasselærerne, frk. E. Sørensen og hr. Fauring, og inspektøren deltog.

Sangkor.
Skolen har i dette skoleår haft to sangkor i gang, småbørnskoret (28 medl.), 

der holdt prøve en gang om ugen og lededes af hr. Holm, og juniorkoret (23 medl.), 
der holdt to ugentlige prøver og lededes af hr. Holm og hr. Tage Jensen.

Musikundervisningen
har været varetaget af musikpædagogerne Sv. C. Madsen (klaver), Gunnar Nielsen 
(violin) og Jørgen Pedersen (cello). Undervisningen foregik på skolen efter skole
tid. Eleverne betalte et honorar, fastsat af skoledirektionen. Nogle af eleverne lånte 
instrument på skolen.

Skolehaver.
Vore elever har adgang til at få skolehave i havekolonien ved Tagensvej. I år 

havde 36 af vore elever have derude. Hr. Jønsson ordnede fordelingen.

Svømmeundervisning.
Der har været svømmeundervisning i hallen i Nørre alle under ledelse af hr. 

A. Andersen i månederne novb., decb. og jan. To hold deltog. Ved afslutningen træ- 
nedes til mærkeprøver. I elev tog guldmærke, 4 sølvmærke og 7 bronzemærke.

Gymnastik.
Hr. Lindberg har ledet et eftermiddagshold på skolen i gymnastik. Der var ind

tegnet 40 deltagere, ca. 30 mødte regelmæssigt. Ved prøverne til gymnastikmærke 
tog 15 elever bronzemærke.

En individuel konkurrence indenfor holdet vandtes af Jørn Petersen 1 FA.

Volleyball.
Ca. 60 elever har året igennem spillet volleyball på skolen i fritiden under 

ledelse af hr. Andersen og hr. Tage Jensen.
Et kamphold, trænet af hr. Andersen, har deltaget i den københavnske cuptur

nering for seniores. Det placerede sig som nr. 3.
Spillere fra skolen har endvidere deltaget i propagandaen for spillet. Der er 

spillet opvisningskampe i Hillerød, Slagelse, Odense, Aarhus, Silkeborg og Herning.

Fritidsklubber.
Der har været fritidsklubber i gang med syning (frk. Frydendahl), dansk (hr. 

Fischer Thomsen), film (hr. Scharling Petersen) og bordtennis (hr. Blicher).
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Skolescenen.
Skolen har modtaget indtegning af abonnenter på Skolescenens forestillinger. 

Arbejdet varetoges af frk. E. Sørensen og hr. Scharling, der også modtog betaling, 
uddelte billetter m.v.

Festlige arrangementer.
Sang- og musikaften.

1 sept. holdtes broget sang- og musikaften for eleverne i em- og fm-klasserne. 
Hr. Holm ledede fællessang efter en kæmpetekstrulle; der var korsang og solist
optræden, ekstemporalspil om klassisk contra moderne musik og et jazzorkester, der 
både spillede yndede melodier og improviserede.

Skolebal.
Der holdtes skolebal i novb. for de næststørste og de største elever. 5. kl., 

1 em og 1 fm dansede fra kl. 14 til kl. 17, og 2 em, 2 fm, 3 em, 3 fm, 4 em, 4 fm 
og realkl. begyndte kl. 19 og sluttede kl. 23,30. Illemanns orkester spillede, der 
var traktement, optræden i pausen, og servering af forfriskninger i den af eleverne 
indrettede og dekorerede bar. I alt deltog ca. 400 elever. -

Dagen efter vistes film for klasserne, der ikke havde været med til ballet.

Koncert.
Ved decemberkoncerten medvirkede begge skolens kor. Småbørnskoret sang 

bl. a. Dubois „Historier" akk. af strygere, juniorkoret „Serenade at synge i skoven" 
for kor, soli og orkester. Der var en klaverafdeling med Bach og Brahms og en af
deling, hvor eleverne fik lov at vise deres initiativ; en dreng fra 3 fm dirigerede en 
march og en pige fra 4 em dansede solo til „Der går dans i Kastilien". Endvidere 
medvirkede et amatørorkester, der spillede Mozarts 29. symfoni og 5. violinkon
cert (1 sats).

Juleafslutningen
fandt sted den sidste skoledag før ferien. Børnene samledes først med deres lærere 
i klasserne til den egne juleafslutning med oplæsning, julelege m. m. og var derefter 
til juletræ i gymnastiksalen. Det store elevtal gjorde det nødvendigt at dele denne 
fælles julehøjtidelighed i tre afdelinger. Juletalerne holdtes af fru Brasen, hr. Fischer 
Thomsen og inspektøren.

Aftenen for de udgåede elever
holdtes som sædvanlig den første aften i februar. Mange aldersklasser var repræsen
teret; de ældste var udskrevet i 1926-27, de yngste ved sidste skoleårs afslutning. 
Ved kaffebordene fandt man sammen med de gamle kammerater og tidligere lærere 
og genopfriskede skoleminder. Aftenen sluttede med en indsamling til blomster til 
mindepladen over kammerater, faldet i frihedskampen.

Skolekomedie.
Der spilledes skolekomedie sidst i februar. I år opførtes Den tapre skrædder, 

der især henvendte sig til vore små elever, men også morede de store og forældrene.
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Den gamle historie er dramatiseret morsomt og fikst af Kaj Rosenberg, der også 
har skrevet melodierne til sangene. Skuespillerne var fra 3 em, 3 fm og 4 fm. Hr. 
Henri Jensen og hr. Brasen havde instrueret, hr. Asly Nielsen indøvet sangene. De
korationerne var lavet af store elever med bistand af hr. Fischer Thomsen.

Stykket spilledes 6 gange med stort besøg.

H. C. Andersenfesten.
Vore store elever, fra 5. kl. og opefter, deltog i toget til rådhuset, dette festlige 

optog med H. C. Andersen i karet i spidsen, med mange orkestre og faner og i tu
sindvis af deltagere. Efter festligheden på Rådhuspladsen var vore store elever til 
traktement og film i Saga bio.

For de små elever holdtes der på skolen H. C. Andersenfest i gymnastiksalen 
med sang, musik, eventyrfilm, oplæsning, tegnekonkurrence m.m.

Koncert.
Ved koncerten i april lancerede småbørnskoret Inge Aasted sange, og junior

koret bød bl. a. på Barcarolen fra Hoffmanns eventyr og Dream of Olwen af Wil
liams. De små violinbegyndere var med for første gang, og en dreng spillede som 
solist „Sabeldansen" med bravour. Vore gæster fra Oehlenschlægersgades skole, 
Hans Overgaard og hans små rytmikere, begejstrede tilhørerne, bl. a. med deres 
numre „Fra radioens musikværksted". Aftenen sluttede med Erling Brems „Syng nu 
de sange" udført af 150 nyboderelever og strygere.

Rejser.
Konfirmandrejse.

Skolen har i dette forår som et forsøg arrangeret konfirmandrejse for sine 
elever. Rejsen gik over Munchen, Garmisch, Innsbruck, Brenner til Venedig - og 
over Verona, Lugano, Basel og Hamburg tilbage til København. Den varede 10 dage 
og kostede 485 kr. Der rejstes pr. bane og overnattedes på hotel. Hr. A. Andersen 
og hr. Brasen var ledere.

Turen blev både efter ledernes og deltagernes opfattelse helt igennem vellykket. 
Selve rejsesceneriet, færgetur, skift fra tog til tog, spisevognsoplevelser, hotelind
kvartering, grænseovergange, valutaproblemerne optog de unge meget, og mødet
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med den fremmede natur og de fremmede nationaliteter gjorde stærkt indtryk på 
dem. Højdepunkterne i oplevelserne var sikkert turen over Alperne, dagene i Østrig, 
Venedig og Lugano.

Rejsen forløb uden uheld. Der herskede en god skolerejsestemning.
Skolen vil sikkert igen arrangere konfirmandrejse.

Juniorkorets bornholmsrejse.
Juniorkoret har i pinsen været på bornholmstur under ledelse af hr. Holm og 

frk. Merrild. Det indkvarteredes på hotel i Allinge og foretog derfra busture og 
vandreture på øen og sejltur langs kysten. Prisen for turen var 48 kr.

Lejrskoler.
I år har seks af vore store klasser været på lejrskole. Vester Vedsted, en landsby 

syd for Ribe, valgtes af de fem af dem. Marsknaturen, domkirkebyen Ribe med de 
mange middelalderbygninger, fiskeri- og eksportbyen Esbjerg, den nærliggende 
dansk-tyske grænse frembød interessante emner for lejrskoleundervisningen.

De indkvarteredes på Vester Vedsted efterskole, der nu ikke er skole, men 
vandreherberge, og gerne udenfor sæsonen modtager lejrskoler. Der var god plads, 
også til de timer, hvori udflugterne planlægges, og iagttagelserne og det indsamlede 
materiale bearbejdes.

De fem klasser, der var i Vester Vedsted, var 2 fv med fru Tholl og fru Berg 
(6.-16. september), III v og 3 FA med hr. Holmquist Olsen, hr. Tage Jensen og 
hr. Henri Jensen (15.-25. september) og III u og 2fu med hr. Asly Nielsen, hr. 
Poul Hansen, fr. E. Hansen og fru L. Nielsen (9.-18. maj). De havde alle en herlig 
tid med mange oplevelser og godt udbytte.

Det sjette lejrskolehold, IV v med hr. Reinholdt og fru Tholl, var (25. august- 
3. september) i Karrebæk i Sydsjælland, indkvarteret i lejrskolebygningen der. Den
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gamle landsby, den idylliske omegn, bondegård og mejeri blev gennemgået og under
søgt, og der blev foretaget udflugter til Herlufsholm, Holmegårds glasværk og Møens 
klint. - Klassen vendte tilbage til skolelivet med mange værdifulde indtryk og megen 
ny viden.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor.

Inspektøren træffes alle skoledage kl. 12-13, onsdage tillige kl. 18-19. Telefon 
PA 2476.

Sygdom.
Må et barn holdes hjemme på grund af sygdom, bedes dette samme dag meddelt 

skolen skriftligt eller ved telefonisk henvendelse. Ønsker skolen lægeattest, tilsendes 
der hjemmet en attestblanket til udfyldelse af lægen.

Andre forsømmelser
må kun finde sted, når skolens tilladelse i forvejen er indhentet. Sådanne tilladelser 
gives i særlige tilfælde, men anmodninger herom bedes indskrænket til det mindst 
mulige.

Indskrivning
af børn til ny 1. klasser begynder d. 1. september. Indskrivningspligtige er børn, 
der ved det ny skoleårs begyndelse, d. 12. august 1956, er fyldt 7 år. Berettigede 
til indskrivning er børn, der senest d. 14. december 1956 fylder 7 år. Barnets dåbs
attest (og ev. vaccinationsattest) medbringes ved indskrivningen.

Udskrivning af skolen
kan ske ved udgangen af det skoleår, i hvilket eleven fylder 14 år. - Elever, der 
først fylder 14 år, efter at det ny skoleår er begyndt, kan dog udskrives, hvis de 
har fødselsdag senest den 31. oktober og har gået syv år i skole. -
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Karakterbøger.
I grundskole- og fm-klasser får eleverne karakterbogen med hjem hver måned 

med karakterer i flid, orden og opførsel. Karakterer i fagene gives 4 gange om året.
I em-klasserne og realklassen gives karakterbogen hjem 4 gange om året med 

karakterer i fagene.

Læsesvage elever.
Elever, der synes at være læsesvage, sendes i løbet af 2. kl. (ev. 3. kl.) til 

undersøgelse hos skolepsykologen. Konstateres læsesvaghed, overflyttes de ved 
næste skoleårs begyndelse til klasser for elever med læsevanskeligheder.

Optagelsesprøven til mellemskolen
afholdes i februar og marts. For elever i 5. klasserne former den sig som en alminde
lig standpunktsprøve, hvori alle klassens elever deltager. Elever fra 1 fm samles til 
prøve i specielle grupper.

Elever i 3 fm og 4 fm, der ønsker at prøve til optagelse i 3 em, kommer til 
prøve i april.

Forældrene indbydes i god tid før prøverne til et møde, hvor de orienteres om 
prøveordningen.

Standpunktsbogen.
Eleverne i fm-klasserne indfører i årets løb prøver på deres præstationer i 

dansk, skrivning og regning i et hefte, der kaldes standpunktsbogen, og hvori skolen 
ved årets slutning giver dem et vidnesbyrd. Standpunktsbogen udleveres til eleverne 
ved deres udskrivning af skolen.

Skolebespisningen
er i år ændret, således at alle elever i de 7 yngste klasser i hele skoleåret gratis kan 
få f liter sød mælk hver dag. - I tiden fra 1. november til 30. april kan alle elever 
i de samme 7 klasser - uanset forældrenes indtægt - hver dag få enten gratis skole
frokost eller gratis mælkeydelse. - Fra 1. januar til 30. april udleveres til samtlige 
deltagere i skolebespisningen en kombineret vitaminpille.

Sparemærker.
Fra 1. januar 1953 er der kommet ny regler for opsparing ved hjælp af skole

sparemærker. På konti, der oprettes i sparekasserne efter denne dato, kan der 
hæves, når børnene (forældrene) ønsker det. For de gamle konti gælder de gamle 
regler; på dem kan de indestående penge først hæves, når barnet er fyldt 14 år. Ny 
konti kan dog oprettes ved siden af de gamle.

Sparemærkesalget på skolen besørges af viceinspektøren og klasselærerne. Der 
kan købes for store og små beløb.

Skolens salg var i 1954-55 ca. 6800 kr.

Byplads.
Elever, der er fyldt 13 år, har lov at have byplads. Deres arbejdstid skal ligge 

mellem kl. 16 og 18 eller i de 2 sidste timer inden butikkernes lukketid. Arbejds
giveren skal på en blanket, eleven får på skolen, give meddelelse om, at eleven er 
beskæftiget ved budtjeneste hos ham.
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Konfirmationsforberedelse.
Skemaerne i 2 fm og 3 em lægges, således at disse klasser mand, og torsd. er 

fri kl. 13, så konfirmationsforberedelsen kan passes, uden at skolen forsømmes.
Konfirmander fra andre klassetrin i eksamensmellemskolen henvises til forbe

redelse uden for undervisningstiden.
Det henstilles til forældrene så vidt muligt at lade deres børn konfirmere fra 

ovennævnte to klasser.

Konfirmandrejser.
Elever, der skal på konfirmandrejse, vil i denne anledning kunne få fri enkelte 

dage, under forudsætning af at rejsen lægges i forbindelse med påskeferien eller 
efterårsferien.

Cykling.
Elever, der bor på den anden side af Kgs. Nytorv og på den anden side af 

Trianglen, har lov at cykle til skole. Cyklerne skal forsynes med et mærke, der fås 
hos fru Fauring og hr. Blicher. De skal henstilles i stativerne ved sportspladsen på 
skolens østre side og må ikke anbringes andre steder. Skolen garanterer ikke for 
cyklerne.

Glemt tøj
henlægges til afhentning ved viceinspektricens kontor, 1. sal opg. B. - Det opbevares 
en måned og overgives derefter til Børnenes kontor. Alt for meget glemt tøj afhentes 
ikke. Hjemmene bør mærke tøjet og indskærpe børnene altid at sørge for at få det 
med hjem.

Beretning fra skolenævnet.
Skolen har i år bestået i 35 år, en begivenhed, nævnet ønsker at erindre, selv 

om der jo ikke er tale om et egentligt jubilæum. Nævnet mindes med glæde, at sko
len var en af de første, der optog et samarbejde med forældrene. Inden forældreråds
institutionen ad lovgivningens vej gennemførtes, var et samarbejde i gang, konsti
tueret i en forening af lærere og forældre, der mødtes til drøftelser og tilrettelagde 
forskellige arrangementer.

Dette gode samarbejde eksisterer stadig. Skolenævnet er med i skolens liv og 
arbejde, høres, deltager i planlægning og arrangementer og i løsningen af opgaver 
af social karakter indenfor skolen.

Af opgaver, nævnet i år har interesseret sig stærkt for, er forsøget med fra sko
lens side at arrangere egne konfirmandrejser, et initiativ, der fortjener fremgang.

Nævnet har medvirket ved tilrettelæggelsen af forældreugen, der var velbesøgt, 
og ved hvis aftenmøde der vistes lejrskolefilm og taltes af inspektøren.

I novb. arrangerede skolenævnet et møde med politiadvokat Lotinga som ind
leder: Hvordan bliver børn og unge kriminelle? Det interessante emne havde samlet 
stort besøg.

Nævnet har været initiativtager til studiekredsen under A.O.F. om skole- og 
opdragelsesproblemer, som lærerrådsformanden hr. Hermansen ledede.
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Skolenævnet har endvidere beskæftiget sig med sider af ordensproblemet og 
med forsømmelserne.

Det ønsker at udtale sin tilfredshed med, at skolen passes så godt, som tilfældet 
er, og at ordenen er tilfredsstillende, og påskønner, at forældrekredsens holdning er 
stærkt medvirkende hertil. -

Et problem, det endnu ikke er lykkedes at løse, er spørgsmålet om igen at 
bringe sportspladsen i en sådan stand, at boldspillet i sommerhalvåret kan foregå 
uden vanskeligheder.

Skorstenen, der for et par år siden byggedes på et meget uheldigt sted, er sta
dig ikke blevet flyttet, hvad nævnet meget beklager og håber på snart vil ske.

Nævnet vil stadig være vågent over for problemer af skolemæssig art og tage 
initiativ til afholdelse af møder etc., når noget sådant skønnes påkrævet. -

Nævnet takker skolens ledelse og dens personale for godt samarbejde.
C hr. Larsen, 

form. f. skolenævnet.

Skolenævnets medlemmer er:
Hr. Chr. Larsen, Laksegade 261, formand.
Fru S. Brøndum, Sortedamsdossering 59 I1, næstformand.
Hr. J. P. Gimlinge, Toldbodgade 183, sekretær.
Hr. E. Hagen Jensen, Classensgade 17 B.
Fru Erna Pedersen, Gernersgade 3 st.

Skolen takker nævnet for udmærket indsats og for gnidningsløst og positivt 
samarbejde i det forløbne skoleår.

Carl F. Thording.

Ferie og ferieophold.
Mange elever har familie eller bekendte på landet, som de kan tilbringe som

merferien hos. Ved skriftlig henvendelse til klasselæreren fås gennem skolen rejse
billetter til disse feriesteder. Rejsen skal foretages med ferietogene. I 1954 udleve
redes 328 feriebilletter af denne art.

Adskillige af vore elever er ikke i stand til selv at skaffe sig ferieplads. Til 
dem modtager skolen fra Komiteen til feriebørns landophold (ved hr. Østrup) en del 
tilbud. De fordeles efter skolens skøn til de børn, der trænger mest til landophold. 
I fjor kom 59 børn på denne måde på landet.

Kbh.s kommunelærerforening og Kbh.s kommunelærerindeforening driver med 
støtte fra kommunen et stort antal feriekolonier landet over. 54 af vore elever fik i 
1954 et 3 ugers ophold på disse kolonier. Rejsen ud og hjem foregik samlet og under 
ledsagelse af lærere.

For børn, der ikke kommer på landet i sommerferien, arrangerer Foreningen 
Gabriel Jensens ferieture udflugter. 50 af vore elever deltog i fjor.
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Arbejdet med udstedelse af feriebilletter varetages af viceinspektøren, til hvem 
henvendelse om specielle forhold vedrørende billetter sker.

Viceinspektricen, frk. Omøe Petersen, hr. Poul Hansen, fru S. Frederiksen og 
hr. Tage Jensen ordnede fordelingen af feriepladserne.

Skolens distrikt
omfatter:

Amaliegade, Amalienborg, Borgergade fra 49 og 66, Bornholmsgade, Bred
gade, Cort Adelersgade, Delfingade, Elsdyrgade, Esplanaden, Fredericiagade, Fre- 
deriksgade, Gammel Vagt, Gernersgade, Grønningen, Hammerensgade, Haregade, 
Havnegade, Heibergsgade, Herluf Trollesgade, Hindegade, Hjertensfrydsgade, Hol- 
bergsgade, Holmens Kanal, Jens Kofoedsgade, Kastellet, St. Kongensgade fra 49 og 
58, Krokodillegade, Kronprinsessegade fra 41 og 62, Krusemyntegade, Langelinie, 
Niels Juelsgade, Nordre Toldbod, Toldbodgade fra 25 og 26, Olfert Fischersgade, 
Peder Skramsgade, Poul Ankersgade, Prinsensgade, Rigensgade fra 13 og 18, Ræve
gade, Sankt Paulsgade, Sankt Pauls Plads, Stokhusgade, Suensonsgade, Svanegade, 
Søforterne, Folke Bernadottes alle, Tigergade, Tordenskjoldsgade, Vildandegade, 
Østervoldgade.

Årsafslutning.
Besøgsdage.

De sidste to skoledage er der adgang for elevernes forældre og pårørende til at 
overvære undervisningen i klasserne, ev. årsprøven i 3 em. De skriftlige årsprøve
arbejder er fremlagt i klasserne.

Udstilling af elevarbejder.
I gymnastiksalen, indgang C, er der på besøgsdagene arrangeret udstilling af 

årets elevarbejder i håndarbejde, sløjd og tegning. Udstillingen, der fortjener stort 
besøg, er begge dage åben kl. 10-14.

Omflytningsdagen.
Det er omflytningsdag lørd. d. 18. juni. Der skal afleveres bøger, ryddes op i 

skabe, flyttes til ny klasseværelser, hentes karakterbøger o.s.v. Alle klasser skal 
møde.

Sommerferien
varer fra d. 20. juni til d. 12. august. Fredag d. 12. august er altså første skoledag 
efter ferien. De ny førsteklasser møder dog først lørdag d. 13. august.

Afsked med de elever, der udskrives af skolen.
De udgående elever og deres pårørende indbydes til at komme til stede 

til en festlig sammenkomst i mødesalen fredag d. 17. juni kl. 15.
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Arsafslut ningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Eksaminator. Censor.
III u
III V

(nr. 25) kl. 9-11
(nr. 23) kl. 9-11

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

.. hr. Asly Nielsen hr. M. Hermansen 
fru /. Blicher.. hr. Holmquist Olsen

II u (nr. 21) kl. 9- 10 engelsk ..........
Lærer.

.. hr. E. Jønsson
Gæstelærer, 

hr. O. Holm

II V
- 10-11

(nr. 9) kl. 10-11
dansk .............
dansk .............

.. hr. Fischer Thomsen 

.. hr. A. Sveistrup
frk. E. Hansen 
fru E. Tholl

I u
(nr. 5) - 11-12
(nr. 7 )kl. 11-12

fysik ..............  
regning ..........

.. frk. E. Sørensen 

.. fru I. Blicher
hr. P. Brasen
hr. E. Jønsson

I V
(nr. 5) - 12-13 
(nr. 13) kl. 10-11

fysik ..............
regning ..........

.. hr. M. Hermansen

.. hr. P. Reinholdt
frk. E. Sørensen 
frk. E. Sørensen

4 fu
(nr. 19) - 11-12 
(nr. 15) kl. 9 - 10

naturhistorie .. 
dansk .............

.. hr. Henri Jensen 

.. hr. Henri Jensen
hr. Asly Nielsen 
hr. K. Sørensen

3 fu
- 10-11

(nr. 3) kl. 9- 10
engelsk ..........
engelsk ..........

.. hr. E. Jønsson

.. hr. A. Andersen
fru /. Berg 
frk. E. Hansen

3 FA
- 10-11

(nr. 5) kl. 10-11
dansk .............
fysik ..............

.. hr. P. Brasen

.. hr. V. Scharling Petersen
frk. I. Møller
frk. B. Frydendahl

3 fa
(nr. 23) - 11-12
(nr. 27) kl. 9 - 10

regning ..........
regning ..........

.. hr. Steen Blicher

.. viceinsp. frk. M. Bentsen
fru E. Larsen
hr. P. Brasen

2 fu
- 10-11

(nr. 13) kl. 11 - 12
historie ..........
geografi ..........

.. fru Aa. Brasen

.. hr. A. Sveistrup
hr. A. Andersen 
fru Aa. Brasen

2 fv
- 12-13

(nr. 3) kl. 11-12
regning ..........
engelsk ..........

.. fru /. Blicher 

.. fru I. Berg
frk. A. Merrild Kristiansen 
fru H. Møgelgaard

1 fu
- 12-13 

(nr. 31) kl. 10-11
dansk .............
regning ..........

.. fru E. Tholl

.. fru E. Andersen
hr. Steen Blicher 
hr. Henri Jensen

1 FA
- 11-12

(nr. 9) kl. 9- 10
engelsk ..........
regning ..........

.. hr. P. Reinholdt

.. hr. Aa. Aggerholm
frk. A. Merrild Kristiansen 
fru H. Møgelgaard

1 fa
(nr. 19) - 10-11
(nr. 7) kl. 9 - 10

naturhistorie ..
dansk .............

.. hr. Steen Blicher

.. frk. I. Omøe Petersen
fru A. Petersen
hr. V. Scharling Petersen

5 u
- 10-11

(nr. 24) kl. 11 - 12
naturhistorie .. 
regning ..........

.. fru J. Hagemann 

.. frk. I. Møller
fru S. Frederiksen 
hr. Tage Jensen

- 12-13 kristendomsk. .. fru E. Lind Svendsen fru Aa. Brasen
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Gæstelærer.Lærer.
5 v (nr. 18) kl. 8- 9

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

.. viceinsp. O. Søgaard 

.. fru /. Berg
hr. 
fru

N. Lykke Hansen
L. Nielsen

5 x (nr. 32) kl. 11 - 12 kristendomsk. .. fru Aa. Hempel hr. V. Møller
- 12-13 dansk ............. .. frk. B. Frydendahl hr. P. Reinholdt

5 y (nr. 34) kl. 11 - 12 regning .......... .. frk. B. Frydendahl fru E. Lind Svendsen
(nr. 19) - 12-13 naturhistorie .. .. fru E. Christensen hr. Fischer Thomsen

5 z (nr. 26) kl. 10-11 dansk ............. .. hr. Tage Jensen hr. Aa. Aggerholm
- 11-12 geografi .......... .. hr. Holmquist Olsen hr. E. Gruno

5 æ (nr. 11) kl. 10-11 kristendomsk. .. fru E. Christensen viceinsp. frk. M. Bentsen
- 11-12 dansk ............. .. viceinsp. 0. Søgaard fru E. Andersen

5 A (nr. 35) kl. 10-11 dansk ............. . hr. E. Gruno hr. J. Thomsen
- 11-12 geografi .......... .. hr. J. Thomsen hr. Fischer Thomsen

4 u (nr. 24) kl. 9 - 10 historie .......... .. hr. K. Fauring hr. A. Sveistrup
- 10-11 dansk ............. .. fru E. Lind Svendsen hr. O. Holm

4 v (nr. 10) kl. 9 - 10 dansk ............. .. fru Aa. Hempel hr. E. Gruno
- 10-11 kristendomsk. .. hr. N. Lykke Hansen fru E. Fauring

4 x (nr. 36) kl. 11-12 dansk ............. .. fru L. Nielsen hr. 0. Holm
- 12-13 naturhistorie .. .. hr. Tage Jensen hr. V. Møller

4 y (nr. 12) kl. 11 - 12 regning .......... .. hr. A. Andersen hr. K. Fauring
- 12-13 geografi .......... .. fru J. Hagemann fru E. Andersen

4 z (nr. 18) kl. 10-11 regning .......... .. hr. K. Fauring fru H. Møgelgaard
- 11-12 kristendomsk. .. hr. P. Hansen fru A. Petersen

3 v (nr. 30) kl. 9 - 10 dansk ............. .. fru A. Petersen
- 10-11 naturhistorie .. .. hr. V. Møller
- 11-12 regning .......... .. fru E. Fauring

3 x (nr. 28) kl. 9-10 historie ........... .. hr. J. Thomsen
- 10-11 dansk .............. .. fru L. Nielsen
- 11-12 regning ........... .. fru E. Tholl

3 z (nr. 20) kl. 10-11 dansk .............. .. frk. A. Merrild Kristiansen
- 11-12 regning ........... .. hr. Aa. Aggerholm
- 12-13 kristendomsk. ,.. fru S. Frederiksen

3 a (nr. 38) kl. 9- 10 dansk .............. . fru E. Larsen
- 10-11 regning ........... . fru E. Larsen
- 11-12 geografi ........... . fru J. Hagemann

2 u (nr. 2) kl. 11 - 12 dansk .............. . fru S. Frederiksen
- 12-13 regning ........... . fru E. Fauring

2 x (nr. 4) kl. 11-12 regning ........... . hr. K. Sørensen
- 12-13 dansk .............. . hr. P. Hansen

2 z (nr. 14) kl. 11 - 12 regning ........... . fru E. Christensen
- 12-13 dansk .............. . hr. V. Scharling Petersen

1 X (nr. 6) kl. 9-10 regning ........... . fru E. Tholl
- 10-11 dansk .............. . hr. K. Sørensen

1 y (nr. 14) kl. 9- 10 dansk .............. . frk. I. Møller
- 10-11 regning ........... . frk. I. Omøe Petersen

1 z (nr. 16) kl. 9 - 10 dansk .............. . hr. N. Lykke Hansen
- 10-11 regning ........... . fru Aa. Hempel
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FREDAG DEN 17. JUNI
Eksaminator. Censor.

111 u (nr. 25) kl. 10-12 tysk ................. . hr. A. Sveistrup hr. Holmquist Olsen
III v (nr. 23) kl. 10-12 engelsk ........... . hr. 0. Holm

Lærer.

fru 1. Berg

Gæstelærer.
II u (nr. 21) kl. 9-10 historie ...........

- 10-11 regning ...........
. hr. K. Fauring
. hr. M. Hermansen

hr. Fischer Thomsen 
hr. E. Jønsson

II v (nr. 9) kl. 9-10 regning ...........
(nr. 19) - 10-11 naturhistorie ...

. hr. P. Reinholdt

. hr. Henri Jensen
hr. M. Hermansen 
hr. Asly Nielsen

lu (nr. 7) kl. 10 - 11 dansk ..............
- 11-12 geografi ...........

. fru I. Blicher 

. hr. E. Gruno
hr. Fischer Thomsen 
hr. Tage Jensen

I v (nr. 13) kl. 9-10 dansk ..............
- 10-11 historie ...........

. frk. E. Hansen

. fru E. Fauring
hr. A. Sveistrup 
hr. K. Fauring

4 fu (nr. 15) kl. 9-10 tysk .................
- 10-11 regning ...........

. hr. Holmquist Olsen 

. hr. P. Reinholdt
hr. Steen Blicher 
fru E. Christensen

3 fu (nr. 3) kl. 9-10 regning ...........  
- 10-11 v. f. + historie

. hr. Asly Nielsen 
. hr. P. Brasen

fru E. Lind Svendsen 
hr. N. Lykke Hansen

3 FA (nr. 33) kl. 9-10 engelsk ...........
- 10-11 dansk ..............

. hr. 0. Holm

. hr. Tage Jensen
frk. B. Frydendahl 
hr. Steen Blicher

3 fa (nr. 27) kl. 10 - 11 dansk ..............
- 11-12 engelsk ...........

. fru Aa. Brasen 

. fru L. Nielsen
fru S. Frederiksen
frk.A. Merrild Kristiansen

2 fu (nr. 1) kl. 10-11 engelsk ...........
- 11-12 dansk ..............

. fru L. Nielsen 

. hr. P. Hansen
frk. B. Frydendahl 
hr. A. Andersen

2 fv (nr. 9) kl. 10-11 regning ...........
- 11-12 geografi ...........

. hr. A. Andersen

. fru E. Tholl
hr. K. Sørensen
fru E. Lind Svendsen

1 fu (nr. 31) kl. 11-12 dansk ..............  
(nr. 19) - 12-13 naturhistorie ...

. hr. Steen Blicher 
. hr. P. Hansen

fru Aa. Brasen 
frk. I. Møller

1 FA (nr. 29) kl. 9-10 dansk ..............
- 10-11 geografi ...........

. hr. Aa. Aggerholm

. hr. V. Scharling Petersen
hr. K. Sørensen 
fru J. Hagemann

1 fa (nr. 7) kl. 9-10 regning ...........
(nr. 5) - 10-11 fysik ................

. fru E. Fauring 

. frk. I. Møller
fru Aa. Brasen 
frk. E. Sørensen

5 u (nr. 24) kl. 10 - 1 1 dansk ..............  
(nr. 19) - 11-12 naturhistorie ...

. fru E. Lind Svendsen 

. hr. N. Lykke Hansen
frk.A. Merrild Kristiansen 
hr. Henri Jensen

5 v (nr. 18) kl. 11-12 regning ...........
- 12-13 naturhistorie ...

. frk. B. Frydendahl 

. fru J. Hagemann
fru E. Andersen 
fru Aa. Hempel

5 x (nr. 32) kl. 11-12 regning ...........
- 12-13 naturhistorie ...

. hr. M. Hermansen 

. fru E. Christensen
fru E. Larsen 
fru E. Tholl

5 y (nr. 34) kl. 11 - 12 dansk ..............
- 12-13 historie ...........

. hr. Asly Nielsen 

. hr. V. Møller
hr. K. Sørensen 
fru E. Larsen

5 z (nr. 26) kl. 1 1 - 12 regning ...........
- 12-13 naturhistorie ...

. hr. E. Jønsson

. hr. J. Thomsen
frk. E. Sørensen
frk. A. Merrild Kristiansen

5 æ (nr. 1 1) kl. 11 - 12 geografi ...........
- 12-13 regning ...........

. hr. V. Møller

. hr. Tage Jensen
fru H. Møgelgaard 
hr. E. Gruno

5 A (nr. 35) kl. 10-11 regning ...........
- 11-12 historie ...........

. hr. E. Gruno

. frk. E. Hansen
fru E. Larsen
frk. I. Omøe Petersen
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Lærer. Gæstelærer.
4 u (nr. 11) kl. 9-10 regning .......... .. hr. V. Scharling Petersen hr. J. Thomsen

- 10-11 geografi .......... .. hr. V. Møller fru H. Møgelgaard
4 v (nr. 3) kl. 11 - 12 regning .......... .. hr. P. Brasen fru E. Fauring

- 12-13 historie .......... .. hr. E. Jønsson fru H. Møgelgaard
4 x (nr. 36) kl. 10-11 regning .......... .. hr. Aa. Aggerholm frk. 1. Omøe Petersen

- 11-12 geografi .......... .. fru Aa. Hempel fru S. Frederiksen
4 y (nr. 12) kl. 11-12 dansk ............. .. hr. Fischer Thomsen hr. V. Scharling Petersen

- 12-13 historie .......... .. frk. E. Sørensen fru L. Nielsen
4 z (nr. 24) kl. 11-12 historie .......... .. fru A. Petersen hr. Aa. Aggerholm

- 12-13 dansk ............. .. hr. V. Scharling Petersen hr. A. Andersen
3 u (nr. 8) kl. 10-11 naturhistorie .. .. fru E. Andersen

- 11-12 regning .......... .. hr. P. Reinholdt
- 12-13 dansk ............. .. viceinsp. frk. M. Bentsen

3 y (nr. 28) kl. 9-10 dansk ............. .. fru I. Blicher
- 10-11 kristendomsk. .. fru A. Petersen
- 11-12 regning .......... .. frk. /. Møller

3 æ (nr. 10) kl. 9- 10 regning .......... .. hr. Henri Jensen
- 10-11 dansk ............. .. fru Aa. Hempel
- 11-12 geografi .......... .. fru I. Blicher

3 A (nr. 20) kl. 9-10 historie .......... .. hr. P. Brasen
- 10-11 dansk .............. .. hr. J. Thomsen
- 11-12 regning ........... .. hr. J. Thomsen

2 v (nr. 30) kl. 11-12 regning ........... .. hr. K. Fauring
- 12-13 dansk .............. .. fru A. Petersen

2 y (nr. 6) kl. 11-12 regning ........... .. fru J. Hagemann
- 12-13 dansk .............. .. fru E. Andersen

2 æ (nr. 16) kl. 11-12 dansk .............. . fru E. Christensen
- 12-13 regning ........... . hr. N. Lykke Hansen

1 u (nr. 2) kl. 9-10 dansk .............. . fru S. Frederiksen
- 10-11 regning ........... . frk. E. Hansen

1 v (nr. 4) kl. 9-10 dansk .............. . fru I. Berg
- 10-11 regning ........... . viceinsp. frk. M. Bentsen

Tilsyn med udstillingen :
Torsdag den 16. juni 1955 kl. 10—13 hr. R. Thelander

- 13—14 hr. K. Sørensen
- 10—12 frk. E. Mørch
- 12—14 fru H. Møgelgaard

Fredag den 17. juni 1955 kl. 10—13 hr. R. Thelander
- 13—14 fru H. Møgelgaard
- 10—12 frk. E. Mørch
- 12—14 hr. K. Sørensen

Carl F. Thording.
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