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NYBODER SKOLE
ØSTERVOLDGADE 15

NYBODER

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Meddelelser fra skolen.

Istandsættelsen af skolen,
som begyndte et stykke tid før sommerferien i fjor og fortsatte ind i det ny 
skoleår, bragte skolen adskillige forbedringer af stor værdi: et centralvarme
anlæg, der giver en velreguleret varme i alle skolens lokaler; nogle smukt restau
rerede gymnastiksale med vinylgulve, der er hygiejnisk betydningsfulde; en 
smuk og velindrettet sløjdsal med nyt inventar og nyt værktøj; et værksted til 
metalarbejde, som snart er helt monteret, og fint istandsatte fysik- og biologi
lokaler, der skal give bedre muligheder for elevforsøg. —

Ombygningen af toiletbygningen på gårdspladsen, som så stærkt var ønsket 
af forældrene, blev beklageligvis ikke gennemført p. gr. a. byggestoppet.

Skoleåret 1962—63.
I dette skoleår undervistes kun én klasse efter den gamle skolelov, en real

klasse, af elever oprykket fra gammel IV-mellem. — De øvrige klasser læste efter 
den ny skolelov: fra 1.—4. klasse med deletimer i dansk og regning, i 5. klas
serne med delingen til a- el. b-linien som mål, i 6.-7. klasserne med en undervis
ning, der i a-klasserne sigter mod de frivillige 8.-9. klasser, der med deres linie
deling og gruppeundervisning og mange specialfag peger ud mod det praktiske 
erhvervsliv, — eller mod en afsluttende skolegang i den ny realafdeling og måske 
i gymnasiet.

Personalet ved skolen
bestod af insp. Thording, viceinspektørerne Kai Pedersen og fru G. Holm, over
lærerne Aa. Aggerholm, A. Andersen, Steen Blicher, M. Hermansen, Ove Holm, 
A. Holmquist Olsen, E. Jønsson, H. L. Terkelsen, Asly Nielsen, Johs. Tvenge; fru 
E. Andersen, frk. M. Bentsen, fru Inge Berg, fru Inge Blicher, fru Aa. Brasen, 
frk. B. Frydendahl, fru Aa. Hempel, fru E. Larsen, frk. Inge Møller, frk. E. 
Sørensen, fru E. Tholl; kommunelærerne Johs. Gundtoft, N. Lykke Hansen, V. 
Scharling, Erik Tram; fru E. Christensen, 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 I. Tram; vakancelærerne J. Samsø, 0. Fischer Thomsen; 
fru Brodde Finskud, fru H. Møgelgaard, fru Mette Poul Sørensen, fast vikar Svend 
Hansen, Claus Nielsen, H. Søby Christensen, fru I. Lyngby; skolelæge dr. Jørgen 
Koch, sundhedsplejerske frk. Ruth Petersen, skolebetjent H. Christiansen.
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Elevantallet
var ca. 1100. — Antallet af klasser var 43. Heraf var 22 grundskoleklasser (1.—5. 
kl.), 3 klasser for elever med læsevanskeligheder, 3 6a-klasser, 2 6b-klasser, 3 7a- 
klasser, 2 7b-klasser, 3 8a-klasser, 1 9a-klasse, li-realklasse, 2 Il-realklasser, 1 gi. 
realklasse. —

Alle klasserne var fællesklasser for drenge og piger.

Stipendier
tildeltes i januar 13 elever; heraf var 1 fra 8a, 3 fra 9a, 1 fra I-real, 3 fra Il-real, 
5 fra gi. real u. — I alt uddeltes 6400 kr.

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

Ved eksamen i maj-juni 1962
bestod 35 drenge og 35 piger mellemskoleeksamen med gennemsnitskarakterer fra 
g til mgx.

22 drenge og 27 piger bestod realeksamen med gennemsnitskarakterer fra 
g til mgx.

Ved årsaf slutningen i 1962
uddeltes flidspræmier, bogpræmier, til 8 elever i 8. klasserne og realklasserne.
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Arrangementer for fritiden.
Skolebiblioteket.

Skolebiblioteket har til opgave at støtte arbejdet i klasserne ved at levere 
opslagsbøger, fagbøger i klassesæt; bøger, der er udførligere end skolebøgerne, 
— så et arbejde med timernes emner bliver mere selvstændigt arbejde end 
overhøringen og lektiegennemgangen og lærer eleverne at bruge hjælpebøgerne 
og de større fremstillinger.

Men skolebiblioteket er også udlånsbibliotek for eleverne, hvor de kan få 
bøger til hjemlån, både af faglig og skønlitterær art. Der er udlån 5 timer ugentlig.

Som læsestue holdes der åbent i vinterhalvåret mand., onsd. og fred. kl. 14—16. 
Hr. Johs. Gundtoft er skolebibliotekar.

Musikundervisning.
Undervisningen i musikkundskab og musikforståelse finder sted i de ugent

lige sangtimer med støtte i skolens grammofonanlæg og pladesamling.
Opøvning af blokfløjteholdene og mandolinholdenc og sangkorene, som ledes 

af hr. Ove Holm, finder sted uden for undervisningstiden.

En del af vore store elever lærer at spille større instrumenter. De henvises 
til dygtige musiklærere, hvis honorarer er fastsat af skoledirektionen:

Klaver: Hr. Sv. C. Madsen, I. E. Ohlsensg. 5, Øbro 8628 v.

Violin: Hr. Hans Nissen, Katrinebjergvej 5, Brøndby, 78 03 28.

Cello: Hr. Jørgen Petersen, Pallesvej 1, Sundby, 55 07 04.

Blæseinstrumenter: Hr. Axel Persson, Lundsfrydvej 22, VA 6975.
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Lej rskoler.
Igen i år var Bornholm det foretrukne sted for vore lejrskoler. Fra 27/4 til 5/5 

var 7cu med frk. Frydendahl og hr. Scharling som ledere derovre og havde bo
sted i Snogebæk, hvorfra turene til de mange interessante steder på øen foretoges.

På Lindholm høje, Nørresundby.

Fra 5/5 til 12/5 afløstes 7cu i Snogebæk af 7av, der havde hr. Lind og hr. 
Bagge Toft som ledere. Vejret var stadig godt, og ture og besigtigelser, som denne 
lejrskole foretog, gav interessant og smukt udbytte.

I august, fra 17/8 til 30/8, var Il-real u med hr. og fru Blicher på Bornholm 
med bosted på Dueodde. Øen var ikke mindre smuk i auguststemningen og august
vejret, og Il-real u’s ture til geologisk interessante steder og til fiskernes landings
steder var vellykkede og udbytterige.-------

I skolestuen på Voerbjerggård.
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Men også andre egne af landet besøgtes af dette års lejrskoler. — 7au med 
viceinsp. fru G. Holm og hr. A. Andersen var i Vester Vedsted på Sønderjyllands 
vestkyst fra 14/8 til 21/8, oplevede Vesterhavskysten, klitterne og lyngen og lærte 
den sønderjydske befolkning at kende i dens erhverv og i dens kærlighed til 
Danmark.

Endelig var I-real u med frk. E. Sørensen og fru H. Møgelgaard fra 15/8 til 
23/8 i Voerbjerg ved Nørresundby. De meget interessante stenbrud og arbejdet der 
besås, og mange besøg i nordjyske landbrug og ture til skønne steder foretoges.

Rejse til Østrig, Italien og Schweiz.
Umiddelbart efter skoleårets afslutning i 1962 rejste IVu under ledsagelse 

af hr. og fru Aslv Nielsen til Østrig, Italien og Schweiz.
Turen var rig på oplevelser. Saltminerne og de store underjordiske ishuler
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i Østrig besøgtes. I Venedig foretoges indkøbsture. Turen over Gross Glockner var 
pragtfuld; Alperne i strålende solskin oplevedes.

Turen varede 12 dage og var en stor oplevelse for deltagerne. Bjergene og 
bjerglandskaberne optog dem meget, var måske den største oplevelse.

Festlige arrangementer.
Udflugtsdagen
lå efter traditionen i september med besøg i Zoologisk have, hvor alle skolens 
elever deltog, nød det årlige gensyn med havens mange hjemlige og fremmede dyr 
og hyggede sig ved den fælles frokost i restauranten, med de røde sodavand’er 
og ispindene, som lommepengene hjemmefra omsattes til.

Sporvognsturen ud og hjem i sporvogne, reserveret for vore elever, forløb 
fornøjeligt; det kneb lidt med pladsen, men så meget mere kontaktede man hin
anden. —•

Skoleballerne
afholdtes i november. 2.—3. klasserne havde deres tidligt på eftermiddagen, 4.—5. 
klasserne deres senere på eftermiddagen og de største klasser deres om aftenen.

Begge de store sale benyttedes ved hvert af ballerne. To fine orkestre var 
engageret — og byttede sale i pausen.

Traktementet var i år stående. Der var i den lange gang i 1. etage opstillet 
borde fra den ene ende til den anden. Traktementet: chokolademælk, wiener
brød og ispinde gjorde stor lykke. —
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Juleafslutningen
faldt som sædvanlig i to dele, først i klasserne ved det hyggelige samvær med 
klasselærerne, der læste julehistorier og organiserede julelege. — Senere var der 
fællesjuletræ i pigesalen, hvor træet i år var større og smukkere end ellers, og 
hvor inspektoren, viceinspektøren og hr. Gundtoft læste juleevangeliet og holdt 
juletale for de tre hold, eleverne måtte deles i.

Mødet for de udgåede elever
holdtes som sædvanlig den første lørdag i februar. Der var i år stort besøg, 
både fra de ældste årgange og de yngste, der forlod skolen for få år siden. - 
Man samlede sig om de gamle klasselærere, fordybede sig i skoleerindringerne 
og genoplivede den gamle klassestemning. Det var en hyggelig aften.

Der indsamledes en pæn sum til blomster året igennem til mindepladen for 
de gamle Nyboderelever, der faldt i Frihedskampen. — Hr. Jønsson ledede af
tenen.

Engelskaften.
Fredag d. 29. marts afholdt skolen en engelskaften for lu og liv.
Eleverne havde selv stået for indkøb, pyntet til fest og arrangeret underhold

ningen, der bl. a. bestod i oplæsning, lysbilleder, konkurrencer, mannequinop
visning, sang og musik m. ni. Hr. Ove Holm ledede aftenen; al underholdning og 
konversation foregik på engelsk, og både elever, lærere og inspektør hyggede sig 
vældigt. Man drak en kop te og sluttede aftenen med dans.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontortider.
Inspektøren træffes daglig kl. 12—13, onsdag tillige kl. 17,30—18,30. Sko

lens telefon er PAlæ 2476.

Indskrivning af børn til ny 1. klasser
i 1964 skal foretages i tiden 1. september—14. december 1963. Pligtige til ind
skrivning er børn, der fylder 7 år inden 1. august 1964. Ret til indskrivning af 
børn har man, hvis de er 6V2 år gamle den 1. august 1964. — Barnets dåbs
attest og eventuel vaccinationsattest 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 
tidspunkt, hvis de senest den påfølgende 31. januar fylder 14 år.

Elever, der er oprykket i 8a, 9a eller I-real efter at have nået den udskriv
ningsberettigede alder, er pligtige til at gå i skole hele dette skoleår ud, med
mindre 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 
længere varighed, og skolen ønskede lægeattest, tilsender skolen hjemmet en læge- 
attestblanket, som skal udfyldes af lægen og tilsendes skolen.

Andre forsømmelser må kun ske,
når tilladelse i forvejen er indhentet. Anmodninger herom bedes af hensyn til 
skolearbejdet 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.
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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 observationskoloni, hvor et nøjere kendskab til vanskelighedernes årsag 
vil kunne opnås.

Skoletandplejen foretager den fornødne tandbehandling
af eleverne i de første 7 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 henvises til at søge behandling hos privat praktiserende tandlæger. 
Der ydes forældrene tilskud til dækning af udgifterne derved, således at reg
ningsbeløbet dækkes for de 50 pct.s vedkommende, dog således, at de første 
30 kr. refunderes fuldt ud. Et henvisningskort til behandling hos privat tandlæge 
udleveres til eleven på skolens kontor. Det afleveres ved første besøg hos tand
lægen, som afregner direkte med kommunen for tilskuddets vedkommende. Re
sten af honoraret betaler forældrene til tandlægen.
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Delingen af 5. klassernes elever
til a-linien eller b-linien, dvs. 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 3-årige realafdeling (b-linien), finder 
sted i februar. - - Delingen foretages efter skolens skøn uden afholdelse af af
gørende prøver.

Meddelelsesbogen gives med hjem
i grundskoleklasser og a- og b-klasser før efterårsferien, juleferien, påskeferien 
og sommerferien med karakterer og udtalelser om flid, orden, opførsel og for
sømmelser. — I realklasserne gives meddelelsesbøgerne med hjem i oktober, 
marts og april med karakterer i dansk, skrivning, regning, matematik og frem
mede sprog og orden; i januar og ved årsprøven med karakterer i alle fag.

Sparemærkesalget på skolen
udgjorde i år ca. kr. 6000,—.

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

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.

Udstillingen af elevarbejder.
Der er arrangeret udstilling af årets elevarbejder i formning, slojd og hånd

arbejde m. m. Udstillingen er åben

tirsdag den 18. juni kl. 15—17 og 19—21 
onsdag den 19. juni kl. 15—17 og 19—21.

Der lægges fra elevernes og lærernes side et stort arbejde i at gøre udstil
lingen afvekslende og interessant, og skolen håber, at forældrene vil gøre os 
•— og sig selv — den glæde at komme og se den.

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

Sommerferien
begynder mandag den 24. juni og slutter lørdag den 10. august.

Nyt skoleår
begynder mandag den 12. august undtagen for 1. klasserne, der først skal møde 
tirsdag 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 d. 21. juni kl. 15.
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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, Langeline, 
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, Østervold- 
gade.

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 be
tragtning rettes til klasselærerne.

Med støtte fra kommunen driver Kbh.s kommunelærerforening og Kbh.s 
kommunelærerindeforening 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 klasselæ
reren.
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Beretning fra skolenævnet.

I forældreugen, som skolenævnet var medindbyder til, aflagdes der trods 
de store istandsættelses- og moderniseringsarbejder, der ikke gjorde skolen så 
indbydende, som den ellers er, et stort antal besøg i klasserne af forældre, der 
ønskede at overvære deres børns undervisning, se dem sammen med deres kam
merater og få en snak med deres lærere.

Til aftenmødet, hvor inspektøren talte om ombygningen og om delt eller 
udelt skole, var der en fuld sal, der interesserede sig for begge disse emner.

Efter mødet i salen gik de fleste af mødedeltagerne op i klasserne til sam
taler med lærerne.-------

Som skolenævnsarrangement afholdtes i marts et møde, hvor hr. Gundtoft 
i mødesalen talte om Børn og Bøger, støttet af en munter og instruktiv film.

Efter mødet var der fælles kaffebord i pigesalen for mødedeltagerne, for- 
ældre og lærere. Både til mødet og kaffedrikningen var der stor tilslutning.

Skolenævnet takker skolen for værdifuldt samarbejde i det forløbne år.

Lis Mulvad, 
form. f. skolenævnet.

Skolenævnet består af:
Fru Lis Mulvad, Toldbodgade 18.

Hr. E. Hagen Jensen, Classensgade 17 B.

Hr. Gunnar Hansen, Fredcriciagade 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.

Carl F. Thording, 
skoleinsp.
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Årsafslutningen 1963.

Mundtlige årsprøver

FOR II real.
FREDAG DEN 14. JUNI

Eksaminator. Censor.
II real u (nr. 29) kl. 8—14 regning ........... fru J. Blicher hr. P. Reinholdt
II real v (nr. 31) kl. 8—14 dansk............... fru Aa. Brasen fru E. Tholl

MANDAG DEN 17. JUNI

II real u (nr. 29) kl. 8—14 engelsk hr. E. Jønsson
II real v (nr. 31) kl. 8—14 tysk hr. A. Sveistrup

hr. O. Holm
hr. A. Holmquist Olsen

ONSDAG DEN 19. JUNI

II real u (nr. 29) kl. 8—14 geografi hr. V. Scharling fru I. Blicher
II real v (nr. 5) kl. 8—14 fysik hr. Johs. Gundtoft hr. M. Hermansen

FOR I real og 8. KLASSE
TORSDAG DEN 20. JUNI

I realu (nr. 27) kl. 8—14 tysk ............... hr. A. Sveistrup fru I. Gundtoft
8 au (nr. 11) kl. 8—14 regning ........ hr. J. Tvenge hr. P. Reinholdt
8 av (nr. 13) kl. 8—14 dansk ............. frk. A. Merrild frk. B. Frydendahl
8 ax (nr. 31) kl. 8—14 orientering hr. SI. Blicher hr. V. Scharling

FREDAG DEN 21. JUNI

I realu (nr. 27) kl. 8—14 regning ........ frk. E. Sørensen hr. M. Hermansen
8 au (nr. 11) kl. 8—14 dansk ............. hr. E. Tram frk. A. Merrild
8 av (nr. 13) kl. 8—14 orientering hr. V. Scharling hr. St. Blicher
8 ax (nr. 9) kl. 8—14 regning ........ hr. P. Reinholdt hr. J. Tvenge
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Besøgsdage
FOR 1.-7. KLASSE

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
7 au (nr. 8) kl. 8— 9 regning ........... hr. .4. Andersen hr. Aa. Aggerholm 

fru L. Nielsen9—10 tysk .................. fru E. Andersen
7 av (nr. 7) kl. 9—10 engelsk ........... hr. E. Tram fru J. Hagemann 

fru J. Hagemann7 ax (nr. 29) kl. 8— 9 regning ........... hr. N. Lykke Hansen
- 9;—10 dansk ............... fru E. Christensen hr. 0. Fischer Thomsen

7 bu (nr. 25) kl. 10—11 regning ........... hr. M. Hermansen fru E. Tholl
7 bv (nr. 5) kl. 9—10 fysik ............... frk. E. Sørensen hr. M. Hermansen

(nr. 19) kl. 10—11 biologi ........... hr. E. Tram hr. Asly Nielsen
hr. H. Søby Christensen(nr. 21) kl. 11-—12 engelsk ........... hr. E. Jønsson

6 av (nr. 9) kl. 8— 9 dansk ............... fru Aa. Brasen frk. E. Theilgaard
9—10 historie ........... fru I. Tram hr. A. Andersen

(nr. 5) kl. 10—11 fysik ............... hr. Aa. Aggerholm frk. E. Sørensen
6 ax (nr. 21) kl. 8— 9 kristendomsk. . hr. 0. Fischer Thomsen fru L. Lyngby
6 bu (nr. 5) kl. 8— 9 fysik ............... hr. M. Hermansen hr. Johs. Gundtoft
6 bv (nr. 23) kl. 9—10 geografi .......... fru I. Blicher hr. H. Søby Christensen

- 10—11 regning ........... frk. Z. Møller hr. A. Andersen
- 11—12 dansk ............... frk. E. Mørch fru E. Tholl

5 u (nr. 32) kl. 8— 9 historie ........... hr. H. Søby Christensen hr. H. L. Terkelsen
5 v (nr. 34) kl. 9—10 dansk............... fru L. Lyngby frk. R. Lehmann

- 10—11 geografi .......... hr. A. Holmquist Olsen hr. E. Jønsson
5 y (nr. 36) kl. 8— 9 dansk ............... fru I. Tram frk. R. Lehmann

9—10 regning ........... fru E. Tholl hr. N. Lykke Hansen
- 10—11 geografi .......... hr. H. Søby Christensen fru I. Blicher

5 z (nr. 38) kl. 8— 9 dansk............... fru M. Rasmussen
fru I. Berg
frk. E. Theilgaard- 10—11 historie ...........

4 u (nr. 28) kl. 8— 9 regning ........... fru E. Andersen fru E. Christensen
9—10 dansk ............... hr. Johs. Gundtoft fru Aa. Brasen

4 v (nr. 20) kl. 9—10 geografi .......... hr. E. Jønsson hr. H. L. Terkelsen
- 10—11 dansk............... hr. N. Lykke Hansen frk. E. Mørch

4 x (nr 1) kl 10 11 sang ............... hr 0 Holm fru L. Lyngby 
fru I. Berg(nr. 24) kl. 11—12 dansk ............... frk. E. Theilgaard

3u (nr. 10) kl. 10—11 dansk ............... fru J. Hagemann
- 11—12 regning ........... frk. I. Møller
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Lærer. Gæstelærer.
3 v (nr. 12) kl. 10—11

11—12
dansk ........
regning . . .

fru I. Berg
. . . fru E. Christensen

3 x (nr. 14) kl. 10—11 dansk ........ frk. R. Lehmann
- 11—12 regning . ... hr. M. Hermansen

1 u (nr. 2) kl. 8— 9 regning . . . hr. E. Tram
- 9—10 dansk .......... frk. E. March

1 V (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ........ fru L. Nielsen
9—10 regning ... . . . frk. E. Theilgaard

1 X (nr. 6) kl. 8— 9 dansk ........ frk. M. Bentsen
9—10 regning ... frk. I. Møller

1 y (nr. 16) kl. 8— 9 dansk ........ fru I. Blicher
- 9—10 regning ... viceinsp. fru G. Holm

FREDAG DEN 21. JUNI

1 au (nr. 8) kl. 8— 9 valgfrit fag . . fru L. Lyngby hr. H. Søby Christensen
7 av (nr. 5) kl. 9—10 fysik ............... hr. Aa. Aggerholm fru E. Christensen

(nr. 7) kl. 10—11 dansk ............... frk. Frydendahl fru 1. Blicher
7 ax (nr. 5) kl. 8— 9 fysik ............... hr. Aa. Aggerholm fru E. Christensen
7 bu (nr. 25) kl. 9—10 tysk ................. hr. A. Holmquist Olsen hr. A. Sveistrup

- 10—11 dansk .............. fru L. Nielsen hr. O. Fischer Thomsen
6 au (nr. 7) kl. 8— 9 regning ........... frk. R. Lehmann frk. I. Møller

9—10 geografi .......... hr. H. Søby Christensen hr. E. Jønsson
(nr. 5) kl. 10—11 fysik ............... hr. Aa. Aggerholm fru E. Christensen

6 ax (nr. 29) kl. 9—10 dansk ............... frk. E. Theilgaard fru J. Hagemann
(nr. 19) kl. 10—11 biologi ............ hr. H. Søby Christensen fru L. Lyngby

6 bu (nr. 21) kl. 9—10 engelsk ........... hr. 0. Holm fru I. Gundtoft
10—11 dansk ............... fru J. Hagemann frk. E. March

5 u (nr. 32) kl. 8— 9 dansk ............... fru 1. Gundtoft fru Aa. Brasen
9—10 regning ........... hr. N. Lykke Hansen fru I. Blicher

5 v (nr. 34) kl. 8— 9 regning ........... fru J. Hagemann hr. N. Lykke Hansen
5 x (nr. 19) kl. 9—10 biologi ........... fru I. Tram fru L. Lunabu

(nr. 36) kl. 10—11 dansk .............. frk. R. Lehmann fru I. Tram
11—12 regning ........... frk. E. Theilgaard fru E. Tholl

4 u (nr. 28) kl. 10—11 historie ........... hr. A. Holmquist Olsen frk. E. Theilgaard
4 v (nr. 20) kl. 10—11 regning ........... fru E. Tholl hr. A. Andersen
4 x (nr. 24) kl. 10—11 historie ........... hr. A. Sveistrup hr. E. Jønsson
4 y (nr. 26) kl. 9—10 dansk .............. frk. R. Lehmann| frk. I. Moller

- 10—11 kristendomsk. . fru E. Andersen
11—12 regning ........... frk. B. Frydendahl fru I. Tram

4 z (nr. 18) kl. 10—11 dansk .............. fru Aa. Hempel hr. N. Lykke Hansen
11—12 regning ........... hr. II. Søby Christensen hr. Aa. Agger holm.

(nr. 1) kl. 12—13 sang ............... hr. 0. Holm hr. Johs. Gundtoft
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Lærer. Gæstelærer.
4 æ (nr. 30) kl. 10 -11

11 12
12- 13

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

. fru M. Rasmussen
fru I. Berg

fru E. Larsen
3 y (nr. 10) kl. 11- 12 dansk .............. frk. E. Mørch

12- 13 regning ........... fru Aa. Hempel
3 z (nr. 12) kl. 11—12 regning ........... hr. II. L. Terkelsen

12—13 dansk .............. fru I. Berg
2 u (nr. 2) kl. 11- 12 dansk .............. fru L. Lyngby

12- 13 regning ........... frk. E. Mørsch
2 v (nr. 4) kl. 11—12 dansk .............. fru E. Andersen

12- 13 regning ........... fru E. Tholl
2 x (nr. 6) kl. 10—11 dansk .............. frk. M. Benisen

11—12 regning ........... hr. Asly Nielsen
2 v (nr. 14) kl. 11 12 dansk .... hr. 0. Fischer Thomsen

12—13 regning ........... hr. H. L. Terkelsen
2 z (nr. 16) kl. 11- -12 dansk .............. fru Aa. Hempel

- 12—13 regning ........... frk. B. Frydendahl

Nyboder skole, maj 1963.

Carl F. Thording,
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