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NYBODER SKOLE
ØSTERVOLDGADE 15

NYBODER

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.



Meddelelser fra skolen.

Året 1960-61.
I løbet af dette skoleår er den nye skolelovs skole nået så langt frem, at de første 

frivillige 8. klasser med sigte mod det praktiske erhvervsliv skal oprettes og de første 
1. realklasser i den ny 3-årige realafdeling dannes.

Der er i året, der er gået, blevet arbejdet flittigt både i a-linie-, b-linie- og 
c-linieklasser. De store elever, både a-, b- og c-eleverne, synes interesseret i fortsat 
skolegang; kun få vil slutte efter de 7 pligtige år.

For de kommende 8. klasser er et interessant undervisnings- og arbejdsprogram 
opstillet, som nok skal sætte de unge i. gang og fastholde dem. I 1 .-realklasserne vil 
der bydes på en undervisning, der klart viser, at de er eksamensklasser, at der skal 
bestilles noget, og at der vil komme noget ud af arbejdet, hvad der yderligere under
streges af oprykningsprøven til 2.-real, der vil afslutte året.

Også i 1.-5.-klasserne i det nye år vil der bydes på en ny undervisningsplan, 
udarbejdet af det læseplansudvalg, der nedsattes til at skitsere en revideret, mere 
levende undervisning for den nye skole.

Læseplansudvalgets anstrengelser har givet lovende resultater og vil sikkert 
bevirke en fornyelse også i disse klasser.
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Personalet ved skolen
bestod i det forløbne år af inspektør Thording, viceinspektør Kai Pedersen, vice- 
inspektør fru G. Holm, overlærerne hr. A. Aggerholm, A. Andersen, Steen Blicher, 
M. Hermansen, O. Holm, A. Holmquist Olsen, Tage Jensen, E. Jønsson, P. Rein
holdt, A. Sveistrup, Johs. Tvenge, fru E. Andersen, frk. M. Bentsen, fru I. Berg, 
fru I. Blicher, fru Aa. Brasen, fru Aa. Hempel, fru E. Larsen, frk. Inge Møller, 
frk. I. Omøe Petersen, frk. E. Sørensen, kommunelærerne hr. Johs. Gundtoft, 
N. Lykke Hansen, Verner Lind, Asly Nielsen, V. Scharling, R. Stokholm, kommune
lærerinderne fru E. Christensen, frk. B. Frydendahl, fru I. Gundtoft, fru J. Hage- 
mann, frk. A. Merrild Kristiansen, frk. R. Lehmann, frk. E. Mørch, fru L. Nielsen, 
fru M. Rasmussen, frk. E. Theilgaard, fru E. Tholl, fru Inge Tram, vakancelærerne 
hr. J. Samsø, O. Fischer Thomsen, fru H. Borris, fru H. Møgelgaard, fru Mette 
Poul Sørensen, faste vikarer fru A. Bjørn Petersen og frk. Annelise Petersen. — 
Endvidere skolelæge dr. Jørgen Koch, sundhedsplejerske frk. Ruth Petersen, skole
betjent H. O. Christiansen og skolebetjentmedhjælper G. Christensen.

Elevantallet var
ca. 1240. - Antallet af klasser var 47, hvoraf 24 var grundskoleklasser, 8 6.-7. 
klasser, 2 fm-klasser, 6 em-klasser, 2 realklasser og 3 klasser for læsesvage elever. — 
44 af klasserne var fællesklasser for piger og drenge.

Ved eksamen i maj—juni 1960
bestod 27 drenge og 32 piger mellemskoleeksamen med karakterer fra ug? til g, 10 
drenge og 27 piger realeksamen med karakterer fra mg x til g.

Flidspræmier tildeltes i 1960
Grethe Andreasen, ru, Inge Andreasen, ru, Kirsten Sandberg Jensen, ru, Svend 
Aage Madsen, ru, Jytte Johansen, rv, Niels Larsen, rv, Hanne Lange, rv, der alle 
fik bogpræmier, — og Inge Jørgensen, 2fv, Ole Wiberg, 3fu, Anne Marie Kudsk, 
3fu, Birgit Schåfer, 3fu, der hver fik et armbåndsur.

Stipendier.
5 elever i realklasserne fik af skoledirektionen stipendier på 300 kr. En elev i 

IV ml. fik 200 kr.

P. Larchers konfirmationslegat for drenge
tildeltes en elev i 3f og en elev i Himl., der hver fik 120 kr.
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Arrangementer for fritiden.

Skolebibliotekets
samling af faglitteratur består af håndbøger og enkeltværker, der ikke alene dækker 
skolefagenes område, men også giver mulighed for orientering og studier herudover. 
Af skønlitteratur rummer biblioteket foruden danske klassikeres værker også moderne 
forfatteres arbejder. Og hertil kommer en samling af gode børne- og ungdomsbøger, 
som har mange læsere.

Læsestuen holdes åben i vinterhalvåret mandag, onsdag og fredag kl. 14-16 
for læsning af bibliotekets bøger og blade og for lektielæsning og stilskrivning.

Biblioteket er skoleåret igennem åbent for hjemlån 5 timer ugentlig.
Mellem 400 og 500 elever var indtegnet som lånere.

Musikundervisning.
Følgende musiklærere er tilknyttet skolen og modtager elever fra skolen til 

undervisning mod et honorar fastsat af skoledirektionen :
Hr. Hans Nissen, Katrinebjergvej 15, Brøndby, 780328: violin.
Hr. Svend C. Madsen, I. E. Ohlsensgade 5, ØB 8628v: klaver.
Hr. Jørgen Pedersen, Irmelinsvej 1, Su6704: cello.
Hr. Axel Persson, Lundsfrydsvej 22, Valby 6975: blæseinstrumenter.
Af skoledirektionen har skolen i år modtaget 20 mandoliner. Elever fra 5.-6. 

klasse har meldt sig til at lære at spille på disse instrumenter og har allerede nået så 
pæne resultater, at de kan spille lettere melodier efter noder. Hr. Holm har undervist 
disse elever.

Der har endvidere på skolen været 2 blokfløjtehold med tilsammen 40 deltagere, 
og også disse elever kan spille efter noder. Hr. Holm har været deres lærer.

Sangkor.
Under ledelse af hr. Gundtoft har de stores kor flittigt forberedt og trænet et 

program, som vil blive sunget for forældrene i eftersommeren inden korets rejse på 
en tur til det sydlige Jylland og Holsten, hvortil koret har modtaget indbydelse til 
genvisit af det pigekor, som besøgte Nyboder skole i eftersommeren 1960, og hvis 
medlemmer vore forældre så elskværdigt var kvarterværter for.

Hr. Holm har arbejdet med småbørnskoret, indøvet et repertoire med det og 
trænet det i stemmedannelse, så deltagerne til næste år kan rykke op i koncertkoret.

Til begge kor ønskes tilgang efter sommerferien.
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Engelskaften 
afholdtes i januar af 
real.v. Der måtte af
tenen igennem kun ta
les engelsk af de del
tagende elever og læ
rere.

Ved de festligt 
pyntede borde hold
tes talerne på en
gelsk, sangene var 
engelske, og de op
trædende ved mikro
fonen gennemførte
deres optræden på engelsk. Det var en både munter og lærerig aften, der sluttede 
med dans.

I februar holdt IV v engelskaften, der ikke var mindre vellykket end real v's 
og havde samme forløb. De to aftenens bagmand var klassernes engelsklærer hr. 
Holm. Inspektøren og adskillige lærere så i løbet af aftenen ind og glædede sig over 
det både muntre og nyttige arrangement.

Foredrag om Congo.
Læge, dr. Jak. Raft, der har deltaget i den danske Røde Kors hjælp til Congo, 

holdt en eftermiddag i februar et foredrag for vore store elever om Congo og viste 
nogle meget interessante film, der skildrede landet og befolkningen og viste Røde 
Kors hjælpens store betydning og befolkningens taknemmelighed for den.

Eleverne havde efter foredraget lejlighed til at stille spørgsmål om forholdene 
og tilstanden i Congo-

Fritidsklubberne 
nåede i år op på et 
medlemstal på ca. 
800. Der var even
tyrklubber og klub
ber for dukketøjssy
ning for de yngste, 
tegne- og maleklub- 
ber for lerarbejde og 
keramik for de noget 
større, filmsklubber, 
bordtennisklubber, 
skakklubber og klub-
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ber for frimærkebytning for de store, og klubber for maskinskrivning, motorlære, 
teori til køreprøve og Volleyball for de største, der i øvrigt også søgte til maleklub- 
berne og filmsklubberne.

Antallet af klubber var 27. Der betaltes 1 kr. om måneden pr. klub, der besøgtes, 
Hr. Johs. Tvenge var den udmærkede leder.

Gymnastik og sport.
Ca. 100 af vore drenge og 14 af vore piger gik til svømning i svømmehallen i 

Nørre allé, og et stort antal drenge trænede efter skoletid til idrætsmærker på Øster
bros stadion. 37 drenge fik skoleidrætsmærket i bronze, 15 i sølv, 5 i sølv med 
emblem, 8 i guld og 1 i guld med emblem.

Skøjtebane.
Igen i år havde skolens elever megen glæde af den af stadsingeniøren oprettede 

kunstige skøjtebane på legepladsen mellem skolen og Den fri udstilling. Den benyt
tedes i gymnastiktimer og i fritiden, og færdigheden hos børnene var betragteligt 
større end i fjor.

Gæstelærere.

Ved skoledirektørens foranstaltning ansattes nogle engel
ske lærere ved Københavns skolevæsen for at give den af
runding af engelskundervisningen udtalemæssigt og talesprogs
mæssigt, som kun den indfødte fremmedsprogslærer kan give.

Ved Nyboder skole ansattes Mr. Lowson, en ung engelsk 
lærer med en let oxfordpræget engelsk udtale og med en be
tydelig erfaring som engelsklærer for udlændinge, en erfaring 
indhentet ved undervisning i engelsk i adskillige europæiske 
lande.

Mr. Lowson gjorde et meget energisk og dygtigt arbejde 
som supplerende lærer i skolens engelskundervisning, korrigerede udtale, ledede 
den engelske oplæsning og førte samtaler med eleverne på det fremmede sprog.

Mr. Lowson var dertil elskværdig og charmerende og var meget velset i lærer
kollegiet.

Ved udvekslingen af lærere mellem de nordiske lande, der hvert år foranstaltes 
af foreningen Norden, sendtes vor hr. Ove Holm til en skole i Stockholm, og Nyboder 
skole modtog til gengæld besøg af hr. Niiberg fra denne by.

Hr. Niiberg var en udmærket udvekslingslærer, der læste svensk med vore store 
elever, viste svenske film og fortalte om Sverige rundt om i klasserne og fortalte 
de danske kolleger om svensk pædagogik og svensk skolevæsen.

Hr. Niiberg efterlod det bedste indtryk af sit udvekslingslærerarbejde. Kontakt
lærer var hr. Gundtoft.
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Agitationen mod tobaksrygning
fandt sted i februar. Nogle meget indtrængende småpjecer uddeltes til eleverne, og 
nogle kvikke plakater understregede advarslerne.

De store elever interesseredes i henvendelsen, diskuterede og tog stilling til 
sagen. -

En pige i en af de store klasser var lidt kritisk og afleverede nedenstående

Festlige arrangementer.
Udflugtsdagen
sidst i august benyttedes for 2.-5. klassernes vedkommende til det årlige besøg i 
Zoologisk have, der altid er en stor begivenhed for børnene, der forundres og char
meres af havens mange hjemlige og fremmede dyr. De store klasser tog på langfart 
med tog eller turistbil til Roskilde, Helsingør, Hillerød eller andre historiske steder, 
eller de tog på udflugt til skønne og interessante egne i Nord- eller Sydsjælland.

Skolebal
afholdtes i november. I de sidste eftermiddagstimer dansede 5. klasserne i den lille 
gymnastiksal, der var udsmykket med herlige og fantasifulde eventyrbilleder, malet 
af hr. Lind. Samtidig havde 6.-7. klasserne deres bal i pigegymnastiksalen, der var 
festligt udsmykket af hr. Samsø og hans hjælpere. Et fortræffeligt orkester sørgede 
for musikken. I pausen hver af stederne var indlagt en spændende tryllekunstnerfore
stilling arrangeret af en af skolens gamle elever hr. Ib Rasmussen.

De store elever havde deres bal om aftenen i pigegymnastiksalen, og også her 
var der en herlig stemning, hvad det gode orkester havde sin del af æren for, idet 
dirigenten ikke blot dirigerede sine musikere, men også baldeltagerne, så alle deltog 
i dansen, og bænkene langs salens vægge stod tomme.

Juleafslutningen
fandt som sædvanlig sted først i klasserne og derefter i salen, hvor det store juletræ 
var tændt, hvor juleevangeliet læstes, de gamle julesalmer blev sunget, og der 
holdtes juletaler af fru J. Hagemann, viceinspektøren og inspektøren.
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Mødet for udgåede elever
fandt sted, som det sker år efter år, den første lørdag i februar. Ca. 135 gamle elever 
havde givet møde og hyggede sig med deres gamle lærere og kammerater. Mødet 
holdtes i pigegymnastiksalen, som var festligt smykket og havde plads til mange flere 
end mødesalen, hvor denne sammenkomst ellers i mange år har været afholdt. Som 
sædvanlig samledes ind til blomster året igennem til skolens mindeplade for kamme
rater faldet i frihedskampen.

Hr. Jønsson ledede aftenen.

Festen for færdselspatruljer
og andre elever med tillidshverv i skolen holdtes i april. Der vistes film, serveredes 
kaffe og var et par timers dans.

Lejrskoleophold.
IV u, III x og IV x var alle i september på lejrskole på Bornholm. Viceinspektør 

Kaj Pedersen og fru I. Gundtoft, hr. og fru Scharling og hr. Fischer Thomsen og hr. 
Asly Nielsen var ledere. Opholdet på klippeøen blev en interessant og herlig op
levelse. Med bus og til fods, ofte på lange og anstrengende traveture, besøgtes øens 
seværdigheder: Paradisbakkerne, Rytterknægten, Østerlars og Nykirke, Poulsker 
kirke, Hammershus m. m. De særprægede erhvervsforhold studeredes: røgerier, 
kaolin- og granitbrud; turiststederne besøgtes, og de mange indtryk nedfældedes i 
elevernes arbejdshefter. Den elskværdige befolkning kontaktedes, man morede sig 
over dialekten og glædedes over landsmandsskabet og følelsen af samhørigheden.

En anstrengende tur til Christiansø var måske lejrskoleopholdets største op
levelse.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontortider.
Inspektøren træffes daglig kl. 12—13, onsdag tillige kl. 17""-1830. Skolens 

telefon er Palæ 2476.

Indskrivning af børn til ny 1. klasser i 1962
skal foretages i tiden 1. september-14. december 1961. Pligtige til indskrivning er 
børn, der fylder 7 år inden 1. august 1962. Ret til indskrivning af børn har man, 
hvis de er 6f år gamle den 1. august 1962. — Barnets dåbsattest og eventuel vaccina
tionsattest bedes medbragt ved indskrivningen.

Udskrivning efter endt skolegang
kan tidligst ske ved afslutningen af det skoleår, hvori eleverne fylder 14 år. Er de 
ikke fyldt 14 år efter at have gået 7 år i skole, kan de dog udskrives på dette tids
punkt, hvis de senest den påfølgende 31. januar fylder 14 år.

Elever, der er oprykket i 8.a eller l.real efter at have nået den udskrivnings
berettigede alder, er forpligtet til at gå i skole hele dette skoleår ud, medmindre 
særlige omstændigheder taler for en tidligere udskrivning. Skolenævnet skal give 
tilladelse hertil.

Forsømmelser på grund af sygdom
bedes snarest meddelt skolen skriftligt eller pr. telefon. Er forsømmelsen af læn
gere varighed, og skolen ønsker lægeattest, tilsender skolen hjemmet en lægeattest
blanket, som skal udfyldes af lægen.

Andre forsømmelser må kun ske,
når tilladelse i forvejen er indhentet. Anmodninger herom bedes af hensyn til skole
arbejdet indskrænket til det mindst mulige.

Skolebespisning finder kun sted
for børn, der af skolelægen indstilles hertil. Derimod sker der udlevering af mælk 
til samtlige børn i samtlige klasser.

Skolelægen fører tilsyn med elevernes sundhedstilstand
og følger deres udvikling gennem undersøgelser på forskellige tidspunkter i deres 
skoletid. Konstateres der sygelige tilstande eller lidelser, henvises de til behand
ling hos hjemmets læge, eller de indstilles til svagbørnskoloni, friluftsskole el. lign. 
- Egentlig behandling foretages ikke af skolelægen.

Skolepsykologen foretager prøver med elever,
der klarer sig dårligt i skolen, har svært ved at lære at læse, er ukoncentrerede, 
har adfærdsvanskeligheder etc., og stiller forslag om en bedre placering i skolen, 
fornuftigere vaner og fritidsbeskæftigelser — eller indstiller dem til et ophold på en 
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observationskoloni, hvor et nøjere kendskab til vanskelighedernes årsag vil kunne 
opnås.

Skoletandplejen foretager den fornødne tandbehandling
af eleverne i de første 5 klasser ved deres årlige besøg på tandklinikken og fører 
i øvrigt tilsyn med deres tænder. Også tandlidelser, opstået mellem de årlige besøg 
på tandklinikken, ordnes af skoletandlægen. - Eleverne fra de højere klassetrin hen
vises til at søge behandling hos privat praktiserende tandlæger. Der ydes forældrene 
tilskud til dækning af udgifterne herved, således at regningsbeløbet dækkes for de 
50 %’s vedkommende, dog således, at de første 30 kr. refunderes fuldt ud. Et hen
visningskort til behandling hos privat tandlæge udleveres til eleven på skolens kon
tor. Det afleveres ved første besøg hos tandlægen, som afregner direkte med kom
munen for tilskuddets vedkommende. Resten af honoraret betaler forældrene til 
tandlægen.

Delingen af 5. klassernes elever
til a-linien eller b-linien, d.v.s. til 6.-7. klasser, der fortsætter i frivillige 8.-9. 
klasser med sigte mod det praktiske erhvervsliv (a-linien), eller til 6.-7. klasser, 
hvis elever må formodes at gå til den ny 3-årige realafdeling (b-linien), finder sted 
i februar. - Delingen foretages efter skolens skøn uden afholdelse af afgørende 
prøver.

Meddelelsesbogen gives med hjem
hver måned i grundskoleklasser og a-, b- og c-klasser med karakterer og udtalelser 
om flid, orden og opførsel og forsømmelser. I em- og realklasserne gives meddelelses- 
bøgerne med hjem i oktober, marts og april med karakterer i dansk, skrivning, reg
ning, matematik og fremmede sprog og orden; i januar og ved årsprøven med karak
terer i alle fag.

Sparemærkesalget på skolen.
Der er i det sidste år solgt for 7500 kr. sparemærker. Det er 20 % mere end 

året før. Grunden hertil er bl. a., at en klasse har købt rejsesparemærker (å 1 kr.) 
til en planlagt skolerejse. Men en stor rolle spiller det også, at penge, der opspares, 
ikke mere skal henstå, til spareren er fyldt 14 år, men kan hæves når som helst, 
så der nu kan foretages opsparinger til mange formål på kortere sigt.

Ved denne ordning er der skabt mulighed for en sund økonomisk opdragelse, 
hvad skolen gerne vil henlede forældrenes opmærksomhed på.

De store klassers elever kan til enhver tid købe sparemærker hos viceskole- 
inspektørerne.

Da skolen kun har et begrænset antal cykelstativer,
skal eleverne have tilladelse til at cykle til skole. Tilladelsen gives til de fjernest- 
boende, d.v.s. dem, der bor på den anden side af Kgs. Nytorv og på den anden side 
af Trianglen. Et mærke, der viser, at en sådan tilladelse er givet, fås hos fru Blicher 
og hr. Blicher.
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Skolens distrikt

omfatter følgende gader:

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, Rigensgade fra 13 og 18, Rævegade, Sankt 
Paulsgade, Sankt Pauls plads, Stokhusgade, Suensonsgade, Svanegade, Søforterne, 
Folke Bernadottes allé, Tigergade, Tordenskjoldsgade, Vildandegade, Østervoldgade.

Ferie og ferieophold.
Eleverne, der har en ferieplads, de skal rejse til i sommerferien, kan få billetter 

hertil gennem skolen. Der skal rettes henvendelse til klasselæreren med opgivelse 
af ferieværtens navn og adresse og station, hvortil billetten skal udstedes. Rejsen 
skal foretages med ferietogene.

Til elever, der ingen ferieplads har, modtager skolen fra Komitéen til køben
havnske skolebørns landophold en del tilbud om landophold. De fordeles til de børn, 
der trænger mest til at komme på landet. Ønsker om at komme i betragtning rettes 
til klasselærerne.

Med støtte fra kommunen driver Kbh.s kommunelærerforening og Kbh.s kom- 
munelærerindeforening et stort antal feriekolonier. Københavnske skolebørn kan her 
få et 3 ugers landophold i sommerferien. Henvendelse om at komme med rettes til 
klasselærerne.

For børn, der ikke på anden måde kommer på landet i sommerferien, arran
gerer foreningen Gabriel Jensens ferieture udflugter. Henvendelse til klasselæreren.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har under sit tilsyn med, hvordan børnene passer skolegangen, i 
år haft indtryk af en vis stigning i småforsømmelser, der ikke skyldes sygdom, og 
som skolens tilladelse ikke i forvejen var indhentet til.

Da børnenes udbytte af undervisningen naturligvis påvirkes heraf, og da de 
risikerer en tilvænning til at tage let på at passe deres ting, skal skolenævnet hen
stille til hjemmene, at der gøres en anstrengelse for at bringe sådanne forsømmelser 
til ophør.

Af arrangementer, skolenævnet har medvirket til, skal aftenmødet i forældre
ugen nævnes, hvor filmen om Nyboder skole forevistes i anledning af skolens 40 års 
beståen, og hvor mange interessante billeder, bl. a. fra de ulykkelige besættelsesår 
og belastningen på skolen dengang, vistes.

Meget interessant var også afskedsmødet med den afgående skoledirektør hr. 
Olaf Petersen, som talte om den lovpriste og misforståede frihed og gjorde rede for 
problemet på en inciterende og frisk måde, der ikke gav indtryk af, at det var en 
skolemand, der skulle afgå på grund af alder, der talte. Skoledirektøren blev hjerte
ligt hyldet af forsamlingen. -

Skolenævnet takker skolen og dens personale for godt samarbejde i året, der 
er gået.

C hr. Larsen, 
formand.

Skolenævnets medlemmer er:

Chr. Larsen, formand, Laksegade 26.
E. Hagen Jensen, næstformand, Classensgade 17B.
Fru Gudrun Kaalund, Niels Juelsgade 15.
Fru Inger Bohn, Esplanaden 26.
Fru Lis Mulvad, Toldbodgade 18.

Skolen takker skolenævnet for godt og elskværdigt samarbejde om skolen og 
dens problemer i det forløbne år.

Carl F. Thording, 
skoleinspektør.
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Årsafslutningen.
Besøgsdage.

For forældre og børnenes pårørende gives der et par dage før årsafslutningen 
lejlighed til at overvære undervisningen i klasserne. Børnenes årsprøvearbejder i 
skriftlig dansk og regning er på disse dage fremlagt i klasselokalerne.

Udstilling af elevarbejder.
Der er på besøgsdagene arrangeret en udstilling af årets elevarbejder i tegning, 

lerarbejder, sløjd og håndarbejde. Udstillingen er åben tirsdag den 20. juni kl. 10—14 
og kl. 19-21 og onsdag den 21. juni kl. 10-14. Den indeholder mange fine og dygtige 
arbejder og vil interessere forældrene.

Udstillingslokalet er drengegymnastiksalen, adgang ad indgang C.

Omflytningsdagen
er torsdag den 22. juni. Der skal denne dag afleveres bøger, modtages besked om 
mødetid og lokale første dag efter ferien etc. Alle elever, der ikke har fået fri denne 
dag af specielle grunde, skal give møde.

Sommerferien
begynder fredag den 23. juni og slutter lørdag den 12. august. Den første mødedag 
efter ferien er altså mandag den 14. august. De ny 1. klasser skal dog først begynde 
mandag den 21. august, en uge senere end de øvrige klasser.

Afsked med elever, der udskrives af skolen.
finder sted ved en festlighed, der afholdes i mødesalen onsdag den 21. juni kl. 15. 
De udgående elever og deres pårørende indbydes til at komme til stede.
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Censor.Eksaminator.
III u (nr. 23)
III v (nr. 25)

kl. 8-11
kl. 8-11
kl. 8-11

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

.. fru J. Hagemann

.. frk. B. Frydendahl

.. frk. Inge Møller

frk. E. Mørch
hr.
frk.

E. Jønsson
E. SørensenIII X (nr. 21)

Lærer. Gæstelærer.
3 fu (nr. 27) kl. 9-10 engelsk .......... .. hr. P. Reinholdt hr. R. Stokholm
3 fv (nr. 13) kl. 8- 9 engelsk .......... .. hr. R. Stokholm frk. A. Merrild

- 9-10 regning .......... .. hr. A. Andersen hr. A. Aggerholm

7 bu (nr. 9) kl. 10-11 tysk ............... .. hr. A. Holmquist Olsen hr. A. Sveistrup
- 11-12 dansk ............ .. fru /. Blicher fru Aa. Brasen

7 bv (nr. 9) kl. 9-10 tysk ................ .. hr. A. Sveistrup hr. A. Holmquist Olsen
(nr. 5) - 10-11 fysik .............. .. hr. J. Gundtoft hr. M. Hermansen

7 au (nr. 3) kl. 9-10 engelsk .......... .. frk.A. Merrild hr. V. Lind
7 av (nr. 11) kl. 8- 9 engelsk .......... .. hr. P. Reinholdt hr. A. Andersen

6 bu (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru L. Nielsen fru E. Tholl
6 bv (nr. 19) kl. 8- 9 naturhistorie .. .. hr. E. Tram hr. Asly Nielsen

6 au (nr. 7) kl. 8- 9 geografi .......... .. hr. Steen Blicher fru E. Christensen
- 9-10 dansk ............. .. hr. E. Tram hr. Johs. Tvenge

6 av (nr. 11) kl. 10-11 dansk ............. .. hr. T. Jensen hr. E. Tram
6 cu (nr. 1) kl. 9-10 geografi .......... .. fru E. Tholl hr. V. Scharling

(nr. 3) - 10-11 regning .......... .. hr. P. Reinholdt hr. Steen Blicher
6 cv (nr. 11) kl. 9-10 regning .......... .. hr. Steen Blicher hr. Asly Nielsen

6 A (nr. 35) kl. 10-11 dansk ............ .. hr. V. Lind fru E. Larsen
- 11-12 historie .......... .. hr. V. Lind fru M. Rasmussen

6 a (nr. 38) kl. 11-12 regning .......... .. fru E. Larsen fru E. Andersen

5 u (nr. 8) kl. 8- 9 naturhistorie .. .. hr. V. Scharling frk. I. Omøe Petersen
- 9-10 dansk ............. .. viceinsp. fru G. Holm fru I. Blicher
- 10-11 regning .......... .. hr. A. Andersen hr. Johs. Tvenge
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Lærer. Gæstelærer.
5 y (nr. 36) kl. 9-10 dansk .................. hr. O. Fischer Thomsen frk. M. Bentsen

- 10—11 kristendomsk. .. hr. Asly Nielsen frk. A. Merrild
- 11—12 regning ............... frk. E. Mørch hr. Johs. Tvenge

5 z (nr. 32) kl. 8— 9 historie ............... fru I. Tram hr. A. Aggerholm
9—10 regning ............... frk. I. Omøe Petersen fru M. Rasmussen

- 10—11 dansk .................. fru Aa. Hempel fru I. Berg

5 A (nr. 30) kl. 9-10 dansk .................. fru I. Berg fru Aa. Hempel
- 10-11 regning ............. fru M. Rasmussen frk./. Omøe Petersen
- 11-12 geografi ............... fru /. Berg hr. V. Scharling

4 v (nr. 24) kl. 9—10 dansk .................. fru L. Nielsen fru E. Andersen
- 10-11 regning ............... frk. E. Theilgaard frk./?. Lehmann
- 11-12 geografi ................ hr. A. Andersen frk. B. Frydendahl

4 y (nr. 28) kl. 8-9 kristendomsk. .. hr. O. Fischer Thomsen fru M. Rasmussen
9-10 regning .............. frk. R. Lehmann frk. E. Theilgaard

- 10-11 dansk ................... fru /. Blicher fru L. Nielsen

3 u (nr. 10) kl. 8—9 regning ...............  hr. N. Lykke Hansen
9—10 dansk .................. fru /. Gundtoft

- 10-11 historie ...............  fru /. Gundtoft
3 v (nr. 12) kl. 10-11 dansk .................. hr. R. Stokholm

- 11-12 regning ...............  fru J. Hagemann
- 12—13 historie ...............  fru /. Gundtoft

3 y (nr. 18) kl. 9—10 dansk .................. fru /. Tram
- 10-11 regning ............... fru E. Tholl
- 11-12 historie ............... fru /. Tram

2 u (nr. 2) kl. 11-12 dansk .................. hr. J. Gundtoft
- 12-13 regning ............... fru E. Andersen

2 x (nr. 6) kl. 11-12 dansk .................. frk. E. Theilgaard
- 12-13 regning ............... fru /. Blicher

2 z (nr. 16) kl. 11-12 dansk .................. fru Aa. Hempel
- 12-13 regning ............... frk. M. Bentsen

1 v (nr. 4) kl. 8- 9 dansk .................. fru /. Berg
9-10 regning ............... fru E. Christensen

1 x (nr. 14) kl. 8— 9 dansk .................. frk. R. Lehmann
9—10 regning ............... hr. M. Hermansen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 5)
III v (nr. 25)

kl. 
kl. 
kl.

8-11
8-11
8-11

fysik ..............
regning ..........
tysk ...............

.. hr. M. Hermansen hr. 
hr. 
fru

]. Gundtoft 
Asly Nielsen 
L. Nielsen

.. hr.

.. hr.
P. Reinholdt
A. SveistrupIII X (nr. 21)

Lærer. Gæstelærer.
3 fu (nr. 27) kl. 8- 9 geografi .......... .. fru E. Christensen hr. V. Scharling

- 9-10 regning .......... .. hr. A. Aggerholm hr. A. Andersen
3 fv (nr. 15) kl. 9-10 dansk ............. .. fru E. Christensen fru E. Larsen

7 bu (nr. 23) kl. 8- 9 regning .......... .. fru I. Blicher frk. E. Sørensen
7 bv (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru Aa. Brasen hr. 0. Fischer Thomsen

7 au (nr. 3) kl. 8- 9 regning .......... .. hr. Steen Blicher hr. A. Andersen
- 9-10 dansk ............. .. viceinsp. Kai Pedersen hr. Johs. Tvenge

7 av (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ............ .. hr. Johs. Tvenge hr. E. Tram
- 9-10 regning .......... .. fru I. Blicher fru E. Andersen

6 bu (nr. 29) kl. 8- 9 engelsk .......... .. hr. 0. Holm fru L Gundtoft
(nr. 19) - 9-10 naturhistorie .. .. hr. V. Scharling hr. E. Tram

6 bv (nr. 11) kl. 8- 9 engelsk .......... .. hr. E. Jønsson hr. V. Lind
- 9-10 dansk ............. .. fru E. Tholl fru Aa. Brasen

6 au (nr. 7) kl. 8- 9 regning .......... .. fru E. Andersen fru E. Larsen
6 av (nr. 9) kl. 9-10 engelsk .......... .. hr. V. Lind frk. A. Merrild

- 10-11 geografi .......... .. hr. R. Stokholm hr. N. Lykke Hansen
6 cu (nr. 11) kl. 10-11 dansk ............. .. frk. B. Frydendahl frk. A. Merrild
6 cv (nr. 7) kl. 10-11 historie .......... .. fru I. Tram frk. E. Theilgaard

- 11-12 dansk ............. .. frk. A. Merrild frk. B. Frydendahl

6 a (nr. 38) kl. 9-10 historie .......... .. fru M. Rasmussen fru 1. Tram
- 10-11 dansk ............. .. fru E. Larsen hr. V. Lind

6 A (nr. 35) kl. 9-10 naturhistorie .. .. hr. R. Stokholm frk. I. Omøe Petersen

5 v (nr. 18) kl. 8- 9 regning .......... .. fru E. Tholl fru M. Rasmussen
- 9-10 naturhistorie .. .. frk. B. Frydendahl hr. A. Holmquist Olsen
- 10-11 dansk ............. .. fru E. Andersen fru Aa. Hempel

5 x (nr. 34) kl. 8- 9 historie .......... .. hr. A. Holmquist Olsen hr. A. Aggerholm
- 9-10 dansk ............. .. frk. M. Bentsen hr. 0. Fischer Thomsen
- 10-11 regning .......... .. hr. Johs. Tvenge frk. I. Omøe Petersen
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Lærer. Gæstelærer.
4 u (nr. 26) kl. 9-10 

- 10-11 
- 11-12

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

.. frk. E. Mørch

.. hr. E. Tram

.. hr. Asly Nielsen

fru /. Berg
frk. R. Lehmann
hr. A. Holmquist Olsen

4 x (nr. 24) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

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

.. frk. I. Møller

.. hr. E. Jønsson

.. frk. M. Bentsen

frk. /. Omøe Petersen 
hr. Steen Blicher 
frk. E. Mørch

4 z (nr. 20) kl. 10-11
- 11-12
- 12-13

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

.. hr. V. Scharling 

.. fru E. Andersen 

.. frk. A. Merrild

fru J. Hagemann
frk. Al. Bentzen
hr. A. Holmquist Olsen

3 x (nr. 10) kl. 9-10
- 10-11
- 11-12

dansk .............
kristendomsk.
regning ..........

.. frk./?. Lehmann 

.. fru I. Gundtoft 

.. hr. V. Lind

2 v (nr. 4) kl. 11-12
- 12-13

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

.. fru E. Tholl

.. hr. N. Lykke Hansen
2 y (nr. 14) kl. 11-12

- 12-13
dansk .............
regning ..........

.. frk. I. Møller

.. frk. B. Frydendahl

1 u (nr. 6) kl. 8- 9
- 9-10

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

.. frk. E. Theilgaard

.. viceinsp. fru G. Holm
1 y (nr. 2) kl. 8- 9

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

.. frk. E. Mørch

.. fru Aa. Hempel
1 z (nr. 16) kl. 8- 9

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

.. fru J. Hagemann 

.. frk. /. Møller

Tilsyn med udstillingen:

Tirsdag den 20. juni: Onsdag den 21. juni:
Kl. 10-12: hr. N. Lykke Hansen Kl. 10-12 : hr. Samsø

hr. 0. Fischer Thomsen hr. A. Aggerholm
fru Møgelgaard fru E. Christensen
fru AI. Poul Sørensen fru H. Borris

Kl. 12-14: hr. Samsø Kl. 12-14: hr. 0. Holm
hr. Johs. Gundtoft hr. Samsø
fru H. Borris fru Møgelgaard
fru Aa. Brasen

Kl. 19-21 : hr. Samsø
fru M. Poul Sørensen

viceinsp. Kai Pedersen

Carl F. Thording.
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