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NYBODER SKOLE
ØSTERVOLDGADE 15

I NYBODER I

wiy

MEDDELELSER FOR 1961-62
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.



Meddelelser fra skolen.

Istandsættelse og modernisering af skolen.
Nyboder skole er blandt de københavnske skoler, der i år skal have en grun

digere istandsættelse. Centralvarmeanlægget, der hidtil har været dels et varmt- 
vandsanlæg, dels et dampanlæg, skal ændres til helt at være et varmtvandsanlæg. 
Uligheden i lokalernes opvarmning skal herved kunne korrigeres. — Lysanlægget 
skal grundigt gås igennem. Et par kupler er i det forløbne år faldet ned, dog uden 
at anrette ulykker. — Efter henstilling fra skoleoverlægen skal de gamle trægulve 
i gymnastiksalenes omklædnings- og douchebaderum erstattes med Vinyl-gulve, 
hvorved smitte med fodsygdomme bedre kan undgås. Et ret stort antal undervis
ningslokaler, trappeløb og gange skal istandsættes ved maler, og dette gælder også 
mødesalen og dens forrum.

I tilslutning til istandsættelsen af skolen skal en vis modernisering finde sted. 
Skolekøkkenerne skal ombygges og nymonteres, så de kan anvendes både til klas
seundervisning og gruppearbejde. Fysik- og biologilokalerne skal moderniseres, så 
de kan give plads for det mere aktive arbejde, den ny læseplan forudsætter. Og 
der vil blive indrettet et værksted til metalarbejde, så der kan arbejdes både med 
træ og metal i skolens værkstedsundervisning.

Endelig skal, hvad der vil interessere forældrene stærkt, en modernisering af 
elevtoiletterne foretages. - Toiletbygningerne skal ombygges til lukkede bygninger. 
Der skal ikke mere være adgang til toiletterne direkte fra legepladserne, men fra 
en gang inde i bygningerne, og der skal i bygningerne indlægges centralvarme og 
opstilles håndvaske til eleverne.

Skoleåret 1961—62.
Der har i dette skoleår været arbejdet efter den ny skolelovs undervisnings

plan i alle klasser undtagen i de sidste 4ml.- og realklasser, der har læst efter den 
gamle skolelov.

I 1.-4. klasserne har deletimerne i dansk og regning været stærkt medvirkende 
til at give gode resultater i disse vigtige fag. Ved kun at have halvdelen af eleverne 
ad gangen i en del af dansk- og regnetimerne, har lærerne kunnet lære de enkelte 
elever bedre at kende og har kunnet tage mere hensyn til de enkeltes vanskeligheder 
og særpræg, end det lader sig gøre, når hele klassen er samlet, hvad der både har 
haft betydning for arbejdet og standpunktet i disse fag og utvivlsomt også for ele
vernes tilvænning til skolestemning og skolearbejde.

I de frivillige 8.-klasser, hvor eleverne udover fællesfagene i dansk, regning, 
orientering, kristendomskundskab og gymnastik også undervistes i specialfag, havde 
en meget stor del af eleverne, især mange piger, valgt specialfagene i gruppe I: 
engelsk, regnskabsføring og maskinskrivning. Mange drenge havde valgt special
fagene i gruppe II: fysik, produktionslære og geometrisk tegning. Kun få havde 
valgt specialfagene i gruppe III: sløjd/håndarbejde + husgerning og faglig tegning.
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Til fællesfag og specialfag, der tilsammen kun giver 28 timers ugentlig skole
gang, havde eleverne valgt supplerende frivillige fag. - Foretrukne supplerende fag 
var tysk, regnskabsføring, matematik og motorlære.

I 7 a-klasserne, hvor den ny læseplan også giver mulighed for valg af frivillige 
fag, valgtes af så godt som samtlige elever tysk i 4 ugentlige timer.

Personalet ved skolen
bestod af inspektør Thording, viceinspektørerne Kai Petersen og fru G. Holm, 
overlærerne Aa. Aggerholm, A. Andersen, Steen Blicher, M. Hermansen, Ove 
Holm, A. Holmquist Olsen, E. Jønsson, P. Reinholdt, A. Sveistrup, L. Therkelsen, 
Johs. Tvenge; fru E. Andersen, frk. M. Bentsen, fru Inge Berg, fru Inge Blicher, 
fru Aa. Brasen, fru A. Hempel, fru E. Larsen, frk. Inge Møller, frk. I. Omøe- 
Petersen, frk. E. Sørensen, kommunelærerne Johs. Gundtoft, N. Lykke Hansen, 
Verner Lind, Asly Nielsen, V. Scharling, Erik Tram; fru E. Christensen, frk. B. 
Frydendahl, fru I. Gundtoft, fru Joan Hagemann, frk. R. Lehmann, frk. A. Merrild, 
frk. E. Mørch, fru L. Nielsen, fru M. Rasmussen, frk. E. Theilgaard, fru E. Tholl, 
fru I. Tram, vakancelærerne J. Samsø, O. Fischer Thomsen, fru Jytte Madsen, fru 
H. Møgelgaard, fru Mette Poul Sørensen, fast vikar hr. Bagge Toft. — Endvidere 
skolelæge dr. Jørgen Koch, sundhedsplejerske frk. Ruth Petersen, skolebetjent 
H. O. Christiansen.

Elevantallet
var ca. 1150. — Antallet af klasser var 47. Heraf var 24 grundskoleklasser (1.-5. 
kl.), 3 klasser for elever med læsevanskeligheder, 3 6 a-klasser, 2 6b-klasser, 
2 7 a-klasser, 2 7 b-klasser, 2 7 c-klasser, 2 8.-klasser, 2 I realklasser (efter den 
ny skolelov) og 3 IVml.-klasser og 2 realklasser (efter den gamle skolelov). - 
46 af klasserne var fællesklasser for drenge og piger.

Stipendier
tildeltes i december 3 elever i de ældste realklasser. Hver elev fik kr. 300.-.

Larchers konfirmationslegat
tildeltes en dreng i 7 a. — Legatportionen var kr. 240.-.

Ved eksamen i maj—juni 1961
bestod 33 drenge og 34 piger mellemskoleeksamen med gennemsnitskarakterer fra 
g+ til ug4-, — 14 drenge og 25 piger bestod realeksamen med gennemsnitskarak
terer fra g til ug 4-.

Ved årsafslutningen i 1961
uddeltes flidspræmier til 8 elever i realklasserne: Lizzi Rasmussen realu, Henrik 
Koch real u, Jytte Hjort Jensen real u, Bente Kofoed Jørgensen real u og Filip Klein 
real v, Mogens Tranderz realv, Elsa Gibo realv, Susanne Ottesen realv, der alle 
fik bogpræmier. -

Til 4 elever i 3f uddeltes flidspræmier, til Ulla Fogh 3 fu, Jørgen Ritnagel 3 fu, 
Per Eisted 3 fv og Lise-Lotte Edvardsen 3fv, som alle fik armbåndsure.
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Arrangementer for fritiden.

Skolebiblioteket.
Foruden at tjene til støtte for undervisningen i klasserne, hvortil skolebibliote

ket leverer opslagsbøger, bøger i klassesæt m. m., er skolebiblioteket også elevernes 
bibliotek, hvor de kan søge oplysninger i håndbøger, finde emner, der interesserer 
dem, — i bøger, der er større og udførligere end skolebøgerne, — og hvor de kan 
få bøger til hjemlån, både af faglig og skønlitterær art.

For at betjene eleverne har skolebiblioteket udlån 5 timer ugentlig året igennem. 
Som læsestue holdes det åbent i vinterhalvåret mandag, onsdag og fredag kl. 14-16.

Hr. Johs. Gundtoft er skolebibliotekar.

Musikundervisning.
Undervisningen i musikkendskab og musikforståelse har i undervisningsti

merne været varetaget af frk. Merrild og hr. Ove Holm, der med støtte i skolens 
grammofonanlæg og pladesamling har kunnet gennemgå og demonstrere de betyd- 
ningsfuldeste perioder i den klassiske og moderne musik.

En musikalsk aktivisering af eleverne har været mulig i fritiden ved hjælp af 
et antal mandoliner og blokfløjter, der af skolevæsenet er stillet til rådighed for 
skolen. Hr. Holm har ledet mandolin- og blokfløjteholdene.

Til elever, der ønsker at lære at spille et af de store instrumenter, kan skolen 
anvise dygtige musiklærere, der i lang tid har været knyttet til skolen, og hvis 
honorar fastsættes af skoledirektionen:

Klaver: hr. Svend C. Madsen, I. E. Ohlsensgade 5, Øbro 8628v.
Violin: hr. Hans Nissen, Katrinebjergvej 15, Brøndby 78 03 28.
Cello: hr. Jørgen Petersen, Irmelinsvej 1, Su 6704.
Blæseinstrumenter: hr. Axel Persson, Lundsfrydsvej 22, Va 6975.

Frivillig gymnastik
for de store elever samlede med hr. Steen Blicher som lærer igen i år stor tilslutning. 
Der gennemarbejdedes et svært øvelsesprogram, og nogle særdeles fine gymnaster 
kom ud deraf. Ved sæsonens slutning holdtes opvisning for de ældste klasser og 
skolens lærere, som forbløffedes stærkt af drengenes dygtighed. — 47 af vore store 
drenge tog i løbet af vinteren gymnastikmærket i bronze. 6 tog sølvmærket.

Fritidsklubberne,
der ledes af hr. Johs. Tvenge, havde igen i år ca. 800 medlemmer, der holdt ud 
sæsonen igennem: fra 1. november til 31. marts. - Der var igen i år klubber for 
alle alders- og klassetrin: eventyrklubber, maleklub, stoftrykklub, klubber for 
dukketøjssyning, skakklub, klubber for lerarbejde, klub for motorlære, bordtennis- 
klubber, klubber for maskinskrivning, for porcelænsmaling, gaveklubber, films
klubber m. m. — Kontingentet pr. klub var kr. 1,50 om måneden.
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Elevaftener
afholdtes for de store klasser. Nogle var rene kammerataftener. Andre var engelsk- 
aftener med foredrag, oplæsning og fællessang på det fremmede sprog, og der var 
pligt for alle tilstedeværende til kun at tale engelsk.

I reglen sluttedes der med kaffedrikning og dans.

Lejrskoler.
Også i år var fire af vore klasser på lejrskole på Bornholm. I real v og IV u 

rejste straks efter sommerferiens slutning til klippeøen, hvor I real v under ledelse 
af hr. og fru Holm slog sig ned på Dueodde, og IVu under ledelse af hr. Asly 
Nielsen og hr. Fischer Thomsen indlogeredes i Snogebæk. Senere i august tog 8 av 
med hr. og fru Tvenge som ledere til Snogebæk, og først i september tog hr. og fru 
Gundtoft med IVv dertil. - Som sædvanlig interesserede den bornholmske natur 
vore elever stærkt: klipperne, lyngheden, plantagerne og stranden. - Hammershus 
og rundkirken i Østerlars besøgtes. Stenbrud og røgerier besås, fiskernes hjem
komst med fangsten overværedes, og et venskabeligt forhold til bornholmerne eta
bleredes. - På turene rundt om på øen var hr. Helge Rasmussen en storartet chauf
før og rejseleder.

Viceinspektør Kai Pedersen og fru Møgelgaards lejrskoletur i september til 
Kjellerup med 8 au, bød deltagerne mange gode oplevelser. Blicheregnen indbød 
til Blicherstudier; man drøftede Blicher og læste Blicher og aflagde besøg i é bind- 
stouw i Lysgaard. — Også jyderne og det jyske mål blev der lejlighed til at gøre 
bekendtskab med. En tur til Himmelbjerget og et besøg i Viborg domkirke var 
måske turens højdepunkter.
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Indsamlinger.

Skolens elever og lærere har stærkt interesseret deltaget i årets store indsam
linger. Klasserne spillede små komedier, lavede opvisninger og tog entré af tilsku
erne. Der bagtes kager og æbleskiver, lavedes lerarbejder og andre nydelige ting, 
der solgtes eller bortloddedes. - Til Congohjælpen indkom ca. 1200 kr., til U-lands- 
hjælpen ialt ca. 3600 kr. - Hr. Holms smukke koncert, hvortil skolens musikpæda
goger dannede orkestret, gav et klækkeligt beløb til U-landsindsamlingen.

Festlige arrangementer.

Udflugtsdagen
i september benyttedes som sædvanlig til et besøg med 2.-5. klasserne i Zoologisk 
have. Besøget dér er altid en stor begivenhed for børnene, der nyder turen ud og 
hjem i de tætpakkede sporvogne, der er reserveret vore børn, som nyder ophol
det i Zool.have og det årlige gensyn med havens mange interessante og spændende 
fremmede og hjemlige dyr.

De store klasser benyttede dagen til udflugter ud i Sjælland med tog eller 
i turistbil til smukke egne eller historisk interessante steder. F. eks. besøgtes 
Roskilde domkirke, Frederiksborg slot og Kronborg.

Skolebal
holdtes som sædvanlig i november. Først på eftermiddagen havde 2.-3. klasserne 
deres bal, senere 4.-5. klasserne deres. Musikken var god, og børnene morede 
sig dejligt. - Om aftenen var der bal for de store i de to gymnastiksale, for de største 
i drengesalen, for de næststørste i pigesalen. Der var engageret to dygtige orkestre, 
der i løbet af aftenen byttede sale.

I en pause foreviste en judoklub sit fortræffelige forsvarssystem, som interes
serede og imponerede stærkt.

Juleafslutningen
foregik først i klasserne ved det hyggelige samvær med klasselærerne, der læste 
julehistorier og organiserede julelege. Senere var der fællesjuletræ i pigesalen, hvor 
julesalmerne blev sunget, og hvor hr. Gundtoft som en fornøjelig julemand skabte 
julestemning.

Mødet for de udgåede elever
holdtes i mødesalen som sædvanlig den første lørdag i februar. Deltagerantallet var 
knap så stort som ellers, men aftenen forløb som sædvanlig med genopfriskning af 
skoleerindringerne, samtaler med lærerne og med de gamle klassekammerater.

Der indsamledes et smukt beløb til blomster året igennem til mindepladen for 
de Nyboderelever, der faldt i Frihedskampen. Hr. Jønsson ledede aftenen.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontortider.

Inspektøren træffes daglig kl. 12-13, onsdag tillige kl. 1730-1830. Skolens 
telefon er Palæ 2476.

Indskrivning af børn til ny 1. klasser i 1963.
skal foretages i tiden 1. september-14. december 1962. Pligtige til indskrivning er 
børn, der fylder 7 år inden 1. august 1963. Ret til indskrivning af børn har man, 
hvis de er 6| år gamle den 1. august 1963. — 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, 
fornuftige 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
i grundskoleklasser og a- og b-klasser før efterårsferien, juleferien, påskeferien, 
sommerferien med karakter og udtalelser om flid, orden og opførsel og forsømmel
ser. - I realklasserne gives meddelelsesbøgerne med hjem i oktober, marts og april 
med karakterer i dansk, skrivning, regning, matematik og fremmede sprog og orden; 
i januar og ved årsprøven med karakterer i alle fag.

Sparemærkesalget på skolen.
Der er i det sidste år solgt for 9200 kr. sparemærker. Det er 22 % mere end 

året før. Grunden hertil er bl. a., 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, Hjertensfrydgade, Hol- 
bergsgade, Holmens Kanal, Jens Kofoedsgade, Kastellet, St. Kongensgade fra 49 og 
58, Krokodillegade, Kronprinsessegade fra 41 og 62, Krusemyntegade, Langelinie, 
Niels Juelsgade, Nordre Tolbod, 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 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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Årsafslutningen.
Besøgsdage.

Forældre og pårørende indbydes til at overvære undervisningen i klasserne de 
sidste to dage før årsafslutningen. Elevernes skriftlige arbejder i regning og dansk 
er fremlagt i klasselokalerne.

Udstilling af elevarbejder.
Der er arrangeret udstilling af årets elevarbejder i formning, sløjd og hånd

arbejde. Udstillingen er åben fredag den 15. juni kl. 16-20, og lørdag den 16. juni 
kl. 12-16.

Omflytningsdagen
er i år fredag den 22. juni. Denne dag skal der afleveres bøger, ryddes op i skabe, 
flyttes til ny klasseværelser, afhentes karakterbøger, modtages besked om mødetid 
første dag efter ferien o.s.v. Alle klasser skal møde.

Sommerferien
begynder mandag den 25. juni og slutter lørdag den 11. august. Den første skole
dag i det ny skoleår er mandag den 13. august. De ny 1. klasser skal dog først møde 
mandag den 20. 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 den 22. juni kl. 15.

11



Beretning fra skolenævnet.

Af nævnets arbejde i det forløbne år skal anføres dets medvirken ved skolens 
arrangementer. I forældreugen, hvortil skolenævnet var medindbyder, aflagdes der 
i dagtimerne et stort antal besøg (ca. 240) i klasserne af forældre, der ønskede at 
overvære deres børns undervisning. Også ved aftenmødet i skolens mødesal, hvor 
lederen af fritidsklubberne, hr. Johs. Tvenge talte eller snarere fortalte, interessant 
og livligt om fritidsklubarbejdet, var der stort besøg, ca. 300 deltagere. De fleste 
af deltagerne gik efter mødet op i klasserne til samtale med deres børns lærere.

Som forældrerådsarrangement afholdtes i marts et aftenmøde, hvor fru Lis 
Groes talte om: Hvorfor familiekundskab? — et interessant, positivt og vittigt ind
læg i den stående debat om familieproblemet. Der var livlig diskussion efter fore
draget, først i salen mellem forældrene og lærerne og fru Groes, senere på lærervæ
relset mellem fru Groes og lærerne, for hvem problemet jo også er et fagligt problem.

Tilsynsvirksomheden med hensyn til børnenes pasning af skolegangen, med 
tandlægers og skolelægens arbejde, er blevet varetaget på sædvanlig vis, ligesom 
nævnet har deltaget i indstillingen til skolestipendier til de ældste klassers elever.

I foråret udløb skolenævnets valgperiode, og et nyt skolenævn valgtes. Af det 
gamle skolenævn afgår fru Gudrun Kålund, der har været et interesseret skole
nævnsmedlem, og undertegnede, der efter at have været medlem af skolenævnet 
i godt 20 år, finder det rigtigt at gøre plads for yngre kræfter.

Jeg takker forældrekredsen for tillid i de mange år i gode og dårlige tider for 
skolen. Og jeg takker skolen for godt samarbejde, og ønsker skolen alt godt fremover.

Chr. Larsen.

Det ny skolenævn er således sammensat:

Fru Lis Mulvad, Toldbodgade 18.
Hr. E. Hagen Jensen. Classensgade 17 B2.
Hr. Gunnar Hansen, Fredericiagade 473.
Fru Inger Bohn, Esplanaden 26.
Fru Emmy Nielsen, Generalstok 8, Kastellet.

Skolen takker skolenævnet for godt og elskværdigt samarbejde om skolen og 
dens problemer i det forløbne år — og hr. Chr. Larsen for 20 års storartet formands
skab.

Carl F. Thording, 
skoleinspektør.
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Årsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

I u

I V

(nr. 25)

(nr. 27)

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 9-10

regning ..........
engelsk ..........
regning ..........

Lærer.
.. fru /. Blicher

Gæstelærer.
hr. 
frk. 
fru

P. Reinholdt
B. Frydendahl
I. Blicher

.. hr.

.. hr.
E. Jønsson
P. Reinholdt

8 au (nr. 3) kl. 11-12 dansk ............. .. viceinsp. Kai Pedersen hr. Johs. Tvenge
8 av (nr. 13)

(nr. 3)
(nr. 5)

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

dansk ............. 
engelsk I .......  
naturlære .......

.. hr.

.. frk.

.. hr.

]ohs. Tvenge 
A. Merrild 
A. Aggerholm

frk. 
hr. 
hr.

A. Merrild 
Ove Holm 
M. Hermansen

7 au (nr. 7) kl. 9-10
- 10-11

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

.. hr.

.. hr.
E. Tram
Johs. Tvenge

fru 
hr.

Aa. Brasen
Steen Blicher

7 av (nr. 11) kl. 8- 9
- 9-10

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

.. hr.

.. hr.
C. Bagge Toft 
Johs. Tvenge

hr.
hr.

0. Fischer Thomsen
Steen Blicher

7 bu (nr. 21) kl. 10-11 regning .......... .. fru E. Tholl hr. M. Hermansen
7 bv (nr. 23) kl. 10-11

- 11-12
regning .......
engelsk ..........

.. frk.

.. hr.
E. Sørensen
E. Jønsson

fru 
frk.

I. Blicher
B. Frydendahl

7 cu (nr. 1)
(nr. 19)

kl. 8-9
- 9-10

tysk ...............
naturhistorie ..

.. fru

.. fru
L. Nielsen
I. Tram

hr.
frk.

A. Sveistrup
E. Theilgaard

7 cv (nr. 17) kl. 10-11
- 11-12

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

.. frk.

.. hr.
A. Merrild
Steen Blicher

frk. 
fru

E. Mørch
E. Christensen

6 A (nr. 35) kl. 8- 9
- 9-10

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

.. hr.

.. fru
A. Andersen
I. Berg

fru 
fru

M. Rasmussen
M. Rasmussen

6 ax (nr. 9) kl. 8- 9
- 9-10

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

.. hr.

.. fru
N. Lykke Hansen 
E. Christensen

frk. 
hr.

I. Møller
0. Fischer Thomsen

6 bu (nr. 5) 
(nr. 21)

kl. 8-9
- 9-10

fysik ..............
dansk .............

.. hr.

.. fru
M. Hermansen
L. Nielsen

frk. 
fru

E. Sørensen
E. Andersen

6 bv (nr. 19) kl. 8- 9 naturhistorie .. .. hr. E. Tram hr. V. Scharling

5 y (nr. 32)
(nr. 19)
(nr. 32)

kl. 9-10
- 10-11
- 11-12

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

.. frk.

.. hr.

.. fru

R. Lehmann
A. Aggerholm
I. Blicher

fru 
frk. 
hr.

J. Hagemann
I. Omøe Petersen
C. Bagge Toft
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Lærer. Gæstelærer.

5 z (nr. 34) kl. 9-10 regning .......... .. hr. V. Scharling fru A. Larsen
- 10—11 geografi .......... .. fru I. Berg hr. C. Bagge Toft
- 11-12 dansk ............. .. fru E. Andersen frk. E. Mørch

4 u (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru I. Gundtoft frk. R. Lehmann
- 9-10 historie .......... .. hr. A. Holmquist Olsen hr. V. Lind
- 10-11 geografi .......... .. hr. E. Jønsson hr. P. Reinholdt

4 v (nr. 14) kl. 8- 9 regning .......... .. fru J. Hagemann fru E. Larsen
- 9-10 dansk ............. .. hr. C. Bagge Toft fru I. Gundtoft
- 10-11 historie .......... .. hr. V. Lind fru I. Tram

3 u (nr. 10) kl. 9-10 dansk ............. .. hr. Johs. Gundtoft
- 10-11 regning .......... .. fru E. Andersen
- 11-12 historie .......... .. hr. A. Holmquist Olsen

3 v (nr. 12) kl. 9-10 dansk ............. .. hr. N. Lykke Hansen
- 10-11 geografi .......... .. hr. A. Holmquist Olsen
- 11-12 regning .......... .. fru E. Tholl

3 x (nr. 16) kl. 9-10 regning .......... .. frk. I. Omøe Petersen
- 10-11 dansk ............. .. frk. E. Theilgaard
- 11-12 historie .......... .. fru I. Tram

3 y (nr. 24) kl. 9-10 dansk ............. .. frk. I. Møller
- 10-11 regning .. ...... .. frk. B. Frydendahl
- 11-12 geografi .......... .. hr. A. Aggerholm

3 z (nr. 18) kl. 9-10 dansk ............. .. fru Aa. Hempel
- 10-11 kristendomsk. .. hr. N. Lykke Hansen
- 11-12 regning .......... .. frk. M. Bentzen

2 u (nr. 6) kl. 11-12 dansk ............. .. frk. E. Theilgaard
- 12-13 regning .......... .. viceinsp. fru G. Holm

2 v (nr. 4) kl. 11-12 dansk ............. .. fru I. Berg
- 12-13 regning .......... .. fru E. Christensen

1 u (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ............. .. hr. V. Lind
- 9-10 regning .......... .. frk. E. Mørch

1 v (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru E. Andersen
- 9-10 regning .......... .. fru E. Tholl

1 x (nr. 6) kl. 8- 9 regning .......... .. hr. Asly Nielsen
- 9-10 dansk ............. .. frk. M. Bentzen
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
I u
I V

(nr. 5) 
(nr. 19) 
(nr. 27)

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

fysik ................
biologi .............
engelsk ...........

. hr. Johs. Gundtoft

. hr. E. Tram
hr. M. Hermansen
hr.
frk.

V. Scharling
A. Merrild.. hr. 0. Holm

8 au (nr. 3) kl. 8- 9 regning ........... .. hr. Steen Blicher hr. P. Reinholdt
- 9-10 engelsk II ..... . hr. P. Reinholdt fru I. Gundtoft

(nr. 13) - 9-10 tysk ................. ,. fru E. Andersen hr. A. Sveistrup
8 av (nr. 13) kl. 8- 9 regning ........... .. fru I. Blicher hr. fohs. Tvenge

7 au (nr. 7) kl. 9-10 engelsk ........... .. hr. A. Andersen hr. E. fønsson
7 av (nr. 11) kl. 8- 9 geografi .......... ... hr. C. Bagge Toft hr. N. Lykke Hansen

7 bu (nr. 21) kl. 9-10 geografi ........... .. hr. V. Scharling hr. Steen Blicher
- 10-11 tysk ................... hr. A. Holmquist Olsen fru I. Gundtoft

7 bv (nr. 5) kl. 11-12 fysik ............... .. frk. E. Sørensen fru E. Christensen

7 cu (nr. 1) kl. 8- 9 dansk ............. .. frk . B. Frydendahl frk. A. Merrild
7 cv (nr. 17) kl. 10-11 engelsk .......... .. frk. A. Merrild frk. B. Frydendahl

6 A (nr. 5) kl. 10-11 fysik ............... .. hr. A. Aggerholm fru E. Christensen

6 au (nr. 8) kl. 8- 9 engelsk .......... .. fru l. Gundtoft hr. 0. Holm
- 9-10 historie ........... .. hr. N. Lykke Hansen hr. Johs. Tvenge
- 10-11 regning .......... .. hr. A. Andersen hr. N. Lykke Hansen

6 av (nr. 11) kl. 9-10 engelsk .......... .. hr. E. Tram fru E. Christensen
- 10-11 kristendomsk. .. hr. 0. Fischer Thomsen fru Aa. Hempel
- 11-12 regning .......... .. hr. A. Aggerholm frk. I. Møller

6 ax (nr. 9) kl. 8- 9 historie ........... .. hr. A. Aggerholm fru I. Tram

6 bu (nr. 21) kl. 8- 9 historie ........... .. hr. A. Sveistrup hr. A. Andersen
6 bv (nr. 25) kl. 9-10 dansk .............. .. hr. 0. Fischer Thomsen fru Aa. Brasen

- 10-11 regning .......... .. frk. E. Sørensen hr. M. Hermansen

5 u (nr. 32) kl. 8- 9 dansk ................ frk. E. Mørch fru L. Nielsen
- 9-10 geografi .......... .. hr. A. Holmquist Olsen fru E. Tholl
- 10-11 regning .......... .. hr. E. Tram frk. E. Theilgaard

5 v (nr. 34) kl. 8- 9 regning .......... .. frk. E. Theilgaard frk. R. Lehmann
- 9-10 dansk .............. .. fru L. Nielsen fru I. Blicher
- 10-11 geografi .......... .. fru E. Tholl hr. E. Jønsson

5 x (nr. 36) kl. 9-10 dansk ............. .. frk. M. Bentzen hr. C. Bagge Toft
- 10-11 regning .......... .. frk. I. Møller hr. V. Lind.
- 11-12 historie ........... .. hr. Hermansen fru I. Tram
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Lærer. Gæstelærer.

4 X (nr. 26) kl. 8- 9 geografi .......... .. hr. A. Holmquist Olsen fru /. Berg
- 9-10 regning .......... .. hr. V. Lind frk. /. Omøe Petersen
- 10-11 dansk ............. .. frk. R. Lehmann hr. C. Bagge Toft

4 y (nr. 28) kl. 8- 9 regning .......... .. fru E. Tholl hr. V. Lind
- 9-10 dansk ............. .. fru I. Tram frk. R. Lehmann
- 10-11 geografi .......... .. hr. P. Reinholdt hr. V. Scharling

4 z (nr. 38) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru E. Larsen fru M. Rasmussen
- 9-10 regning .......... .. fru E. Larsen fru I. Berg
- 10-11 historie .......... .. fru E. Larsen fru /. Berg

3 æ (nr. 30) kl. 9-10 dansk ............. .. fru M. Rasmussen
- 10-11 regning .......... .. fru Af. Rasmussen

(nr. 19) - 11-12 naturhistorie .. .. fru M. Rasmussen

2 X (nr. 2) kl. 11-12 dansk ............. .. frk. R. Lehmann
- 12-13 regning .......... .. hr. M. Hermansen

2 y (nr. 14) kl. 11-12 dansk ............. .. frk. E. Mørch
- 12-13 regning .......... .. fru Aa. Hempel

2 z (nr. 16) kl. 11-12 dansk ............. .. fru J. Hagemann
- 12-13 regning .......... .. frk./. Møller

1 y (nr. 14) kl. 8- 9 dansk ............. .. hr. 0. Fischer Thomsen
- 9-10 regning .......... .. hr. Terkelsen

1 z (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru Aa. Hempel
- 9-10 regning .......... .. frk. B. Frydendahl

Carl F. Thording.
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