
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


NØRRE ALLÉS
KOMMUNESKOLE

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.



Til hjemmene.
Så længe De har skolesøgende børn, er der en del oplysninger, De tid efter anden vil 

få brug for. Skolen beder Dem derfor i Deres egen interesse læse disse

Praktiske oplysninger
og gemme heftet.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag aften kl. 18—19. 
Tlf. Nora 2307. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet 
i kontortiden.

Skolelægen, dr. Elisabeth Johansen træffes onsdag kl. 10|—11{.

Skolesundheds=
plejersken, frk. Rigmor Johnsen er på skolen onsdag og fredag kl. 12—13.

Skoletandlægen Børnene henvises til tandklinikken på Stevnsgades skole.

Skolebespis= 
ningen ledes af fru Brixtofte. Ca. 530 børn deltager.

Indskrivning af børn til de nye 1.-klasser begynder den 1. september 1955 og 
finder sted på skolens kontor alle skoledage kl. 12—13 samt ons
dag aften kl. 18—19. Undervisningspligten indtræder 1. august 
1956 for alle børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Endvidere 
indskrives børn, der senest den 14. december 1956 fylder 7 år. 
Ved henvendelse til skolen om indskrivning må medbringes barnets 
fødsels- eller dåbsattest samt koppeattest eller bevis for udsættelse 
med eller fritagelse for vaccination.
Af hensyn til planlæggelsen af klasserne må indskrivningen så vidt 
muligt ske inden 15. december.

Udskrivning. Undervisningspligten ophører ved udgangen af det skoleår, hvori 
barnet er fyldt 14 år. Dog kan de elever, der fylder 14 år i august, 
september eller oktober næste skoleår, og som har gået 7 år i 
skole, udskrives. Ved flytning til en anden skole må eleven med
bringe en skriftlig besked herom, samt aflevere de bøger, der er 
lånt på skolen.

Konfirmations;
forberedelse. For at det kan gå mindst muligt ud over børnenes skoleundervis

ning, når konfirmationsalderen indtræder, og præstegangen skal 
påbegyndes, er det meget vigtigt, at denne finder sted, medens 
konfirmanderne går i 2. fm eller i 3. em, i hvilke klasser under
visningen er lagt til rette med særligt hensyn til konfirmationsfor
beredelsen.
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På forberedelsesdagene (mandag og torsdag) får eleverne fra oven
nævnte klasser fri kl. 13 for at kunne møde hos præsten kl. 13,10. 
Konfirmander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen 
henvises til forberedelse uden for skoletiden.
Samtidig gøres opmærksom på, at elever, der går til konfirmations
forberedelse kan låne salmebog og Ny testamente på skolen. — 
Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres konfirma
tion. Hvis hjemmet ønsker det, kan de desuden få fri den forud
gående lørdag, når anmodning herom fremsættes over for skolen.

Sygdom. Dersom en elev bliver syg, bedes det meddelt skolen så vidt muligt 
samme dag, eller senest dagen efter. Det kan ske ved en voksens 
personlige henvendelse eller ved brev, der gerne må medbringes 
af en kammerat.
Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en 
trykt blanket til brug for lægen.
Drejer det sig om en epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks 
attest.

Badning.

Forsømmelser,

Glemte sager.

Bypladser.

I cirkulære fra skoledirektionen gøres der opmærksom på, at bad
ning efter gymnastiktimerne er obligatorisk fra 4. klasse.

der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet 
tilladelse hos klasselæreren.

De ville blive overrasket, hvis De så, hvor mange par strikkede 
vanter, skindhuer, badehåndklæder, jakker og mange andre sager, 
der ligger i skolens glemmerum. Det er altsammen ting, børnene 
har glemt. Skolen anmoder forældrene om at mærke børnenes tøj 
med navn og klasse. Lad børnene spørge efter glemte sager hos 
klasselæreren. Tøjet opbevares iøvrigt kun 3 måneder, hvorefter 
det overgives til en velgørende institution.

Skoleelever må først have byplads, når de er fyldt 13 år, og de 
må kun være beskæftiget fra kl. 16—18 eller de sidste 2 timer 
før butikkernes lukketid. På folkekirkens helligdage og om morge
nen må de ikke have plads.
Arbejdsgiveren skal meddele skolen, at barnet har beskæftigelse.

Sparemærker. Eleverne 
solgt for

Skolens distrikt omfatter

kan købe sparemærker på skolen; i 1954—55 blev der 
ca. 6770 kr.
Ahornsgade, Alderstrøst passage, Birkegade, Blegdams-

hospitalet, Egegade, Elmegade, Fr. Bajers plads, Fælledvej (ulige 
nr.), Guldbergsgade nr. 1 —19 og 2—24, Giinthers passage, 
Møllegade fra nr. 14 og 27 inklusive, Nørre Allé, Nørrebrogade 
nr. 26—60, Nørre Sideallé, Poppelgade og Set. Hans Torv 3 og 
30—32.
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Året der gik.
Da dette hefte sendes til trykning tidligt på foråret, må beretningen spænde 

over tiden fra april til april.

I tilslutning til undervisningen:
Museumsbesøg. I årets løb har de store klasser aflagt besøg på museer og 

samlinger, beset udstillinger i Forum m. v. — desuden har de besøgt forskellige 
praktiske virksomheder — det sidste som led i den erhvervsvejledning, skolen søger 
at give børnene.

Læsestuen er i tiden fra 16. september til 15. april åben tre eftermiddage om 
ugen. Her kan børnene læse såvel morskabs- som fagbøger og spille skak. De kan 
også uden forstyrrelse arbejde med lektier eller udføre skriftligt hjemmearbejde. 
Skolestuen ledes af skolebibliotekar hr. Rudbeck Thomsen.

Færdselsundervisning. Atter i år har skolens elever modtaget en grundig og 
fornøjelig færdselsundervisning ved overbetjent E. Feddersen og politibetjent Rahr 
Knudsen.

Kirkebesøg. Den 22. december var skolen samlet til julegudstjeneste i Johan- 
neskirken, hvor pastor Otto Behrendt talte.

Rejselektorer. I januar havde skolen besøg af en svensk og en norsk rejse
lektor, der læste op og fortalte for henholdsvis em. og fm.-klasserne.

Lejrskole. To af skolens klasser har været på lejrskole. Lige før sommer
ferien tog fra Jarnhus og fru Holst med 3. fm. til Fåborg, og efter ferien tog fru 
Raaschou og fru Laier med III u. til Fuglsølejren på Mols. Børnene tilbragte nogle 
uforglemmelige dage, og bugnende lejrskolemapper fortæller, at de virkelig har haft 
udbytte af besøgene på bondegårde, i kalkbrud, kirker, museer, herregårde og for
skellige virksomheder.

I den kommende sommer håber vi at kunne udsende tre hold.
Film. Først i februar viste jagtkonsulent Fynboe nogle dejlige farvefilm i gym

nastiksalen. For de store elever: „Safari i Østafrika“ og for de mindre: „Et rålams 
historie".

Desuden modtager vi hver tredie uge fra kommunens samling film, som anven
des i den daglige undervisning.

Personalet. Ved årsskiftet modtog skolens inspektør fru Philippa Hanssen, der 
i halvtredie år havde været konstitueret som viceskoledirektør, sin udnævnelse til 
dette embede, og den 1. februar blev overlærer Dines Skafte Jespersen ved en smuk 
festlighed indsat som inspektør.

Den 1. januar tiltrådte hr. Kai Ziegler som skolebetjent. Frk. Johnsen afløste 
frk. Nielly Grønbæk som skolesundhedsplejerske.
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Efter skoletiden.
Skolescenen og skolescenens bio. 41 drenge og 76 piger er i år medlem

mer af skolescenen; 42 drenge og 56 piger besøger skolescenens bio. Fru Laier og 
hr. Aage Schmidt tager sig af dette arbejde.

Frivillig gymnastik. Fru Middelboe og hr. Sten har i den forløbne vinter haft 
to hold frivillige gymnaster. 39 piger og 41 drenge har brugt en del af deres fritid på 
denne udmærkede måde.

Frivillig svømning. Hr. Sten har undervist 67 drenge i svømning.
Idrætsmærke. I år har 4 af skolens elever nået den højeste udmærkelse — 

sølv med emaille. 9 har gjort sig fortjent til guldmærke, 14 til sølvmærke og 7 til 
bronzemærke.

Fritidsklub. Her har fru Laier samlet III mellems elever for under fornøjelige 
former at arbejde med engelsk.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for oprettelse af fritidsklubber i videre 
omfang.

Frivillig korsang. En eftermiddag om ugen vinteren igennem har 65 piger 
og drenge deltaget i frivillig korsang under hr. Lauridsens ledelse. Man har i år ar
bejdet med særligt henblik på

Skolekomedien, hvor elever fra næsten alle klassetrin den 26. og 27. februar 
opførte Oluf Rings syngespil „Snehvide". Fire forestillinger for fulde huse. Fru 
Melander og hr. Wisbom havde sat i scene, og hr. Karl Lauridsen havde den mu
sikalske ledelse. Et vældigt arbejde var der lagt i det både fra elevers og læreres 
side, og den smukke succes var velfortjent.
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Leg i skolegården.

Det er vort store ønske engang selv at få en scene, og vi håber, at skolens for
ældrekreds vil være os behjælpelig, når vi frem i tiden ved papirindsamling, films
aftener etc. prøver på at skrabe penge sammen for at blive selvejende.

Skoleballet afholdtes efter traditionen den sidste lørdag i april for mellem
skolens elever. Det blev en fornøjelig aften.

Musikundervisning i blokfløjte og klaverspil blev givet af organist Svend 
Joensen. Desværre kom der en afbrydelse, da hr. Joensen fik embede i Helsingør, 
men vi håber at finde en afløser, så arbejdet kan fortsættes.

Indsamlinger. Af de mange indsamlingsdage har vi vedtaget at yde hjælp ved 
følgende: Børnehjælpsdagen, hvor skolens piger syr og strikker en mængde ting — 
Dybbøldagen, hvor der i år under fru Laiers ledelse blev samlet 1544 kr ind — og 
Barnets dag, der under hr. Holm Johnsens og hr. Rudbeck Thomsens ledelse satte 
en smuk rekord med 2545 kr.

I ferien.
De sidste dage før årsafslutningen er for skolen en urolig tid: Overalt hersker 

travlhed med de forskellige feriearrangementer, idet vi prøver på at hjælpe vore 
børn til at få det bedst mulige ud af den lange sommerferie.

Ferierejser. Sidste år fik alle de elever, der ønskede det, billetter til jernbane 
og skib gennem skolen. Det var skolens konstituerede viceinspektør hr. Aage 
Schmidt, der forestod det store arbejde med uddeling af feriebilletter.
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Østrup. En del elever blev ved viceinspektrice fru Raaschou udsendt til nye 
Østrup-pladser, og næsten alle, der tidligere har fået landophold gennem skolen, var 
indbudt til deres gamle ferieværter. Værdifulde forbindelser, der varer gennem 
åringer, er her knyttet.

Feriekolonier. Kommunelærer- og lærerindeforeningen i København har op
rettet en række feriekolonier, hvor skoleelever, der ellers ikke ville komme på lan
det, kan få frit ophold nogle uger. Mange af vore børn har benyttet sig af dette tilbud.

Ferie hjemme. Vi tænker også på de børn, der ikke kommer på landet. Før 
sommerferien fik alle, der ønskede det, tildelt billetter til Gabriel Jensens ferieud
flugter.

For forældrene.
Forældredage. Den 1. og 2. november holdt skolen åbent hus og mange for

ældre og pårørende overværede undervisningen i klasserne.
Aftenmøder. Den 3. november talte viceskoledirektør Kr. Thomsen Jensen om 

„Er fri opdragelse og forsvarligt skolearbejde foreneligt". En fin aften, der samlede 
stuvende fuldt hus og sluttede med hyggeligt fælles kaffebord.

Den 17. november gennemgik den konstituerede inspektør hr. Geil for for
ældrene til elever i 5. klasserne den kongelige anordning om optagelse i eksamens- 
mellemskolen.

Samtalekredse. To samtalekredse under hr. Wisboms og hr. Stens ledelse har 
i vinter samlet en del af skolens forældre til drøftelse af skole- og opdragelsespro
blemer og de vanskeligheder, der melder sig, når et barn skal vælge livsstilling. 1 
forbindelse hermed har man set flere film og har aflagt besøg på Psykoteknisk 
Institut.

Alle de ovennævnte møder og sammenkomster er arrangeret i samråd med for
ældrenes repræsentanter, skolenævnet. Det er os en stor glæde, at der til dem alle 
har kunnet samles så mange deltagere, da vi er klar over, at det at være i kontakt 
med hjemmene er af den største betydning for vort arbejde med børnene.

Vi bringer skolenævnet en varm tak for godt samarbejde.
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Årsafslutningen.
Besøgsdage — se omstående skema.

Håndarbejder, sløjdsager og tegninger er udstillede i gymnastiksalen 
torsdag den 16. juni kl. 8—11 og 19—20 og fredag den 17. juni kl. 8—11.

Afslutning med præmieuddeling og korsang finder sted fredag den 17. 
juni kl. 11 i gymnastiksalen. Alle elever, der udskrives af skolen, indbydes med 
deres forældre.

Omflytning. Lørdag den 18. juni møder eleverne efter aftale med klasselæ
rerne for at aflevere eller ombytte skolebøger.

Sommerferien begynder 20. juni og slutter 11. august. Det nye skoleår be
gynder fredag den 12. august. De nye førsteklasser møder dog først lørdag den 13. 
august, efter nærmere meddelelse fra skolen til hvert enkelt hjem.

Nørre Allés skole, den 31. marts 1955.
Dines Skafte Jespersen.
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Skolenævnet og dets virksomhed

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Formand, maskinmester Knud Casper Larsen, Blegdamshospitalet, 
tlf. C. 7380, lokal 87.

Næstformand, husmoder Anna M. Munck, Birkegade 17.
Sekretær, arkivbetjent A. Barteis Eriksen, Nørre Allé 25, 

tlf. Nora 8337 x.
Magister Kaj Bom, Nørrebrogade 44, tlf. Nora 3637.
Hovedbogholder Ejgil Jørgensen, Blegdamsvej 88, tlf. Øbro 1357 x.

Repræsentanter for skolen:

Fru Laier, formand for lærerrådet.
Hr. Rudbeck Thomsen, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

Skolenævnet har i årets løb afholdt 7 møder, hvor man med repræsentanterne 
fra skolen har drøftet børnenes forhold, undervisningen og skolens hygiejniske for
anstaltninger.

Vi bringer skolen en hjertelig tak for godt samarbejde og forældrene en tak for 
den udviste interesse for de forskellige arrangementer.

En særlig tak til lederne af samtalekredsene. Deltagerne har været meget glade 
for disse aftener, og det er vort håb, at denne form for kontakt mellem skole og 
hjem i fremtiden må få øget tilslutning.

På skolenævnets vegne, 
K. C. Larsen.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI.

DRENGEKLASSER Lærer. Gæstelærer.
2 FA (nr. 15) kl. 8 — 850 dansk ............. 

- 85°— 940 regning ..........
... hr. Sten
... - viceinsp. Geil

hr. Strømø-Hansen 
- Lorentzen

5 A (nr. 4) kl. 8 — 850 naturhistorie ..
(nr. 10) - 85°— 940 dansk .............

- Lauridsen
- Knudsen

fru Watjen
hr. Holm Jonsson

4 A (nr. 15) kl. 950—1040 geografi .......... .. - Lorentzen - Sten
4 B (nr. 5) kl. 8 — 850 dansk .............
3 A (nr. 9) kl. 8 — 850 dansk .............
2 A (nr. 18) kl. 950—1040 dansk .............
2 B (nr. 1) kl. 9S0—1040 regning ..........
1 A (nr. 1) kl. 850— 940 dansk .............

PIGEKLASSER

- W isbom
- viceinsp. Geil 

.. fru Holst

.. hr. Wisbom

.. fru Wdtjen

- Gewitz

3 fm (nr. 6) kl. 8 ■— 85° fysik ..............  
(nr. 1 4) - 850— 940 regning ..........

.. hr. Holm Jonsson 

.. fru Holst
fru Holst
hr. Gewitz

2 fm (nr. 13) kl. 8 — 850 dansk ............. 
- 850— 940 historie ..........j'frk. Vestergaard - Knudsen

- Sten
1 fm (nr. 11) kl. 8 ■— 850 dansk ............. 

- 850— 94° geografi ..........
.. fru Laier

- Middelboe
frk. Hansen 
Inspektøren

5 a (nr. 13) kl. 950—1040 regning .......... .. frk. Pedersen hr. Knudsen
4 a (nr. 12) kl. 850— 940 dansk .............
3 a (nr. 18) kl. 85°— 940 historie ..........
2 a (nr. 18) kl. 8 — 85° dansk .............
1 a (nr. 19) kl. 8 — 850 dansk .............

- Hansen
.. fru Frausing 
.. frk. Pedersen 
.. fru Frausing

fru Laier

BLANDEDE KLASSER
III u (nr. 7) kl. 9 — 11 dansk ....... ....... viceinsp. fru Raaschou hr. Strømø-Hansen
II u (nr. 7)

(nr. 8)
kl. 8 —
- 850—

85°
940

dansk .......
historie ....

j hr. Rudbeck Thomsen fru Middelboe
hr. Wisbom

I u (nr. 8) kl. 8 — 850 regning .... ....... - Lorentzen
Aa. Schmidt(nr. 4) - 85°— 940 geografi .... ....... - Lauridsen

3 u (nr. 19) kl. 850— 940 dansk ....... ....... frk. Pedersen
1 u (nr. 3) kl. 950— 1040 dansk ....... ....... hr. Gewitz
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FREDAG DEN 17. JUNI.

DRENGEKLASSER Lærer. Gæstelærer.
2 FA (nr. 6) kl. 8 — 85" fysik ........ ....... hr. Holm Jonsson

(nr. 15) - 850— 940 engelsk .... ....... - Aage Schmidt । hr. viceinsp. Geil

5 A (nr. 15) kl. 950—1040 regning .... ....... - Strømø-Hansen fru Laier
4 A (nr. 10) kl. 8 — 850 dansk ....... ....... - Sten - Middelboe
4 B (nr. 5) kl. 950—10'" regning .... ....... - W isbom - Wåtjen
3 A (nr. 9) kl. 95"—10'° regning .... ....... - Lorentzen
2 A (nr. 18) kl. 8 — 85" regning .... ....... - Strømø-Hansen
2 B (nr. 1) kl. 8 — 85" dansk ....... ....... - Rudbeck Thomsen
1 A (nr. 1) kl. 850— 94" regning .... ....... fru Middelboe

PIGEKLASSER
3 fm (nr. 14) kl. 8 — 85° dansk ....... viceinsp. fru Raaschou

- 8">_ g« historie .... £ frk. Hansen hr. Wisbom
2 fm (nr. 13) kl. 8 — 850 regning ..... ....... fru Holst fru Wåtjen

- 8S°— 9'° geografi .... ....... frk. Vestergaard viceinsp. fru Raaschou
1 fm (nr. 11) kl. 8 — 8fl° regning ..... ....... 1

- 8M— 940 historie ..... jfru Laier fru Frausing

5 a (nr. 12) kl. 8 — 850 dansk ....... ....... frk. Vestergaard
- 850— 9'” geografi .... ....... hr. Lauridsen

4 a (nr. 12) kl. 95"—1040 regning .... ....... - Lauridsen - Hansen
3 a (nr. 18) kl. 850— 940 dansk ........ ....... fru Holst
2 a (nr. 18) kl. 950—10'° regning ..... ....... - Middelboe
1 a (nr. 19) kl. 85"— 94" regning ..... ....... hr. Lorentzen

BLANDEDE KLASSER
III u (nr. 2) kl. 9 —11 historie ..... ...... hr. Sten
11 u (nr. 4)

(nr. 7) . s O
O
 oo 

]©
 1 

cp
 00 o © geografi ......

engelsk ......
...... - Lauridsen
...... - Strømø-Hansen

I u (nr. 8)
(nr. 6)

kl. 8 — 850
- 850— 9'"

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

...... - Knudsen

...... - Holm Jonsson
3 u (nr. 19) kl. 8 — 850 regning ..... ...... - Aage Schmidt
1 u (nr. 3) kl. 950—1040 regning ...... ...... - Gewitz

hr. Rudb. Thomsen 
Inspektøren 
hr. Knudsen

- Lorentzen
fru Wåtjen

Dines Skufle Jespersen.
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