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NØRRE ALLÉS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsd. d. 20. og fred. d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.

Da skolevæsenet jævnligt modtager ansøgninger om erstatning for 
værdigenstande, som elever har mistet på skolen, benytter man anled
ningen til her at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke 
yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene 
at lade eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det al
ligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke 
kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre be
klædningsgenstande ; disse må af eleverne medtages i klassen.
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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 hæftet.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag aften kl. 173J-183°. 
Tlf. Nora 2307. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet 
i kontortiden.

Skolelægen træffes fredag kl. 11.

Skolesundheds= , , . , , . Jfru Rigmor Johnsen er pa skolen tirsdag og fredag kl. 12-13. plejersken,

Skoletandlægen Børnene fra 1.-7. klasse er i år blevet behandlet på Stevnsgades 
skoles tandklinik. Eleverne fra 8. klassetrin og opefter henvises 
foreløbig til behandling hos privat tandlæge. Honoraret refunde
res efter de regler, som er tilsendt hjemmene.

jMælke=, , ledes af fru Inge Wulff-Hansen. 506 børn får gratis mælk,uddelingen

Indskrivning af børn til de nye 1. klasser begynder den 1. september 1963 og 
finder sted på skolens kontor alle skoledage kl. 12-13 samt ons
dag aften kl. 1730—1830. Undervisningspligten indtræder 1. august 
1964 for alle børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Endvidere 
indskrives børn, der senest den 31. januar 1965 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 elever, der fylder 14 år senest 
den 31. januar næste skoleår, og som har gået 7 år i skole, ud
skrives. Ved flytning til en anden skole må eleven medbringe en 
skriftlig besked herom, samt aflevere de bøger, der er lånt på 
skolen.
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Konfirmations= 
forberedelse.

Der gøres opmærksom på, at elever, som 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 epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks 
attest.

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

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

Glemte sager. De vil 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 i øvrigt kun 3 måneder, hvorefter 
det overgives til en velgørende institution.

Sparemærker. Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1962-63 blev der 
solgt for ca. 3500 kr.

Skolens distrikt omfatter
Ahornsgade,
Blegdamsvej nr. 1-3 og 2-42,
Frederik Bajers Plads, 
Frederik d. V’s Vej, 
Fælledvej, 
Fælledvejens Passage, 
Guldbergsgade nr. 1-11 og 

2-12,
Giinthers Passage,

Juliane Maries Vej, 
Læssøesgade nr. 9-25 og 10-24, 
Nørre Allé, 
Nørrebrogade nr. 8—24, 
Ravnsborggade, 
Ravnsborg Tværgade, 
Ryesgade 7-35,
Sankt Hans Torv nr. 3 og 30-32, 
Sortedams Dossering nr. 1-21.
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Krybbespillet ved juleafslutningen.
O

Aret der gik.
Da dette hæfte 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, sam

linger og udstillinger. 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. 
Læsestuen og udlånsbiblioteket ledes af skolebibliotekar, kommunelærer Axel Wzs- 
bom.

Udlånsbibliotek. Der er indmeldt ca. 170 elever, som fra 1. april 1962 til 
31. marts 1963 har hjemlånt 2500 bøger.

Færdselsundervisning. Atter i år har skolens elever modtaget en grundig og 
fornøjelig færdselsundervisning ved overbetjent Bay.
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Færdselspatruljerne fungerer under overlærer Arne Stens ledelse. Drenge 
og piger fra de store klasser er posteret ved alle farlige overgange. De gør et godt 
stykke arbejde med at hjælpe til, at deres kammerater kan færdes så sikkert som 
muligt til og fra skole.

Rejselektorer. Som medlem af Foreningen Norden får skolen hvert år i januar 
-februar besøg af norske og svenske rejselektorer. I år holdt folkskollarare Folke 
Olsson fra Malmø foredrag om „Trelleborg — Sveriges port mod kontinentet". Fru 
Aslaug Brdthen viste en meget smuk film fra Norges skove.

Lejrskole. Efter sommerferien sendte vi 7.a på lejrskole i „Kajestenshuset“ 
på Refsnæs med fru Karla Laier og fru Inger Bangert som ledere. - 7.A var i Sva
neke med hr. Ejner Petersen og hr. Bent Jørgensen.

Juleafslutningen blev i år atter henlagt til Skt. Johanneskirken, hvor pastor 
Gamst-Pedersen talte. Her opførte eleverne et meget smukt krybbespil under le
delse af fru Nybo.

Personalet. Efter ferien blev fast vikar fru Karen Marie Schramm ansat ved 
skolen med vakante timer.

Ved dette skoleårs slutning må vi tage afsked med overlærer Arne Sten, som 
er blevet udnævnt til viceskoleinspektør ved Gavlhus skole. Vi vil komme til at savne 
hr. Sten, men ønsker hjertelig til lykke med udnævnelsen.

Efter skoletid.
Skolescenen og skolescenens bio. 14 drenge og 20 piger er i år medlem

mer af skolescenen, 37 drenge og 12 piger besøger skolescenens bio. Fru Laier og 
hr. Aage Schmidt tager sig af dette arbejde.

Fritidsklubben. Vi fortsatte sidste års succes med åbent hus 3 eftermiddage 
om ugen fra kl. 14-17 for elever i 3. kl. og opefter. Som ventet faldt medlems
tallet en del, men mange af de ting, som eleverne udførte, var meget fine. De 
smukke resultater blev fremvist for forældre og interesserede elever på nr. 17 
lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts 1963 i forbindelse med skolekome
dien. Der er grund til at sige holdenes to ledere, fru Lauridsen og herr Ziegler 
tak for godt arbejde.

Hyggestueholdene under fru Cranills og fru Lauridsens ledelse har stadig 
meget stort medlemstal, og det er en fornøjelse at besøge damerne i arbejde med de 
små elever på nr. 3 og 5. Både drengene og pigerne syr, trækker perler på snor og 
meget mere, og det hele foregår i en dejlig hyggelig atmosfære.
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Skolekomedie. 30. og 31. marts opførte fritidsklubbens dramatiske hold 
Heibergs „Aprilsnarrene“ under instruktion af hr. Niels Borksand Lauridsen.

Indsamlinger. På Dybbøldagen blev der under fru Laiers ledelse indsamlet 
1970 kr., og på Barnets Dag nåede man under hr. Arne Stens ledelse op på 
1995,55 kr. „Julehjertet" til fordel for Børnenes Kontor gav den smukke sum af 
2314,81 kr. Skolebetjent Kaj Ziegler ledede salget.

Skolekapsejlads. „Optimistjolledrengene fra Nørre Allé urørlige" - sådan 
lød avisoverskriften til et referat af skolekapsejladsen på Peblingesøen. Poul Bern- 
gård 7.bu og Villy Holdt II.u besatte i fællesskab i de tre løb: tre førstepladser - 
to andenpladser og en tredieplads. Det gav 5166 point af 5223 mulige. En ualmin
delig fin præstation. Vandrepokalen står og pynter op på kontoret. Vi håber, den 
bliver der næste år med.

Svømning. Ved skolernes svømmestævne i Øbrohallen vandt skolens 8. klas
ser en førsteplads i holdkapsvømning 8x25 m, mens 7. klasse blev nummer to i 
deres afdeling — fint klaret.

Gaver til skolen. Til den naturhistoriske samling har vi i årets løb modtaget 
følgende gaver: En stor udstoppet savrokke fra Dan Glisbo, 5.A og en næsehorns
bille fra Ole Laursen, 6.bu.
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I ferien.
De sidste dage før afslutningen 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 elever, der ønskede det, billetter til jernbane 
og skib gennem skolen. Det var skolens viceskoleinspektør hr. P. Geil, der forestod 
det store arbejde med uddeling af feriebilletter.

„Østrup“. En del elever blev ved viceinspektør frk. Caroline Nielsen 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 ferie
udflugter. Se iøvrigt juni-nummeret af „Hjemmet og Skolen", som bringer en for
tegnelse over feriemuligheder i selve København.

For forældrene.
Forældredage. Den 6. og 7. november indbød skolen 1., 2., og 5. klassernes 

forældre og pårørende til at overvære undervisningen.

Aftenmøder. Den 6. november havde vi et velbesøgt møde i gymnastiksalen 
med emnet: Mit barns skole — mit barns fremtid.

Viceskoledirektør Thorkil Holm gjorde rede for, hvad der kan gøres for at 
lette overgangen fra skole til erhverv. Der blev stillet mange spørgsmål, som vice- 
skoledirektøren besvarede uddybende.

Der er i årets løb holdt orienterende møder med de enkelte klassers forældre.
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Årsafslutningen.
Besøgsdage se omstående skema.

Håndarbejder, sløjdsager og tegninger er udstillede i gymnastiksalen 
torsdag den 20. juni kl. 8-11 og 19-20 og fredag den 21. juni kl. 8-10.

Årsafslutning finder sted fredag den 21. juni kl. 11 i gymnastiksalen.

Omflytning. Lørdag den 22. juni møder eleverne efter aftale med klasse
lærerne for at aflevere eller ombytte skolebøger.

Sommerferien begynder mandag den 24. juni. Første dag i det nye skoleår 
er mandag den 12. august. De nye førsteklasser møder dog mandag den 19. august 
efter nærmere meddelelse fra skolen til hvert hjem.

Nørre Allés skole i april 1963.
Dines Skafte Jespersen.
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Skolenævnet og dets virksomhed.
Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Formand, fuldmægtig Poul Wilstrup, Nørre Sideallé 8, 35 09 60.
Sekretær, sporvejsfunktionær Paul H. Petersen. Guldbergsgade 4B.
Havnearbejder Olav Hansen, Fredensgade 22, No. 3924x.
Porcelænsdrejer Bent Jørgensen, Guldbergsgade 2.
Viktualiehandler Folmer Skouenborg, Elmegade 20, Lu 3521.

Repræsentanter for skolen:

Fru Laier, formand for lærerrådet.
Hr. Axel Wisbom, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

På de i årets løb afholdte møder har man med skolens repræsentanter drøftet 
børnenes forhold, undervisningen og skolens forhold iøvrigt samt tilrettelagt for
ældremøder og foredragsaftener.

Vi takker skolen for udmærket samarbejde og forældrene for den stigende 
interesse for deres børns skole og dens arrangementer.

På skolenævnets vegne.
Poul Wilstrup.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI

Drengeklasser. Lærer. Gæstelærer.
7 A (nr. 9) kl. 8 - 850 regning ............. hr. viceinsp. Geil 1

(nr. 6) - 8 - 9 naturlære ............ - Meldgaard Nielsen I
6 A (nr. 13) kl. 8 - 860 engelsk ................ - Ejner Petersen - Meldgaard Nielsen

- 850— 940 dansk ................... - Vilh. Langmack - M. K. Rasmussen
5 A (nr. 9) kl. 850- 940 regning ............... fru Inger Bangert fru Agnete Bernth

(nr. 4) - 93"—1040 biologi ................. hr. Bent Jørgensen hr. Arne Sten
4 A (nr. 12) kl. 8 — 850 dansk ............... fru Inger Bangert - Vilh. Langmack
3 A (nr. 5) kl. 850— 940 dansk ...............  hr. Axel Wisbom
2 A (nr. 19) kl. 85“- 940 regning ............ - viceinsp. Geil
1 A (nr. 19) kl. 8 - 850 regning ............. - M. K. Rasmussen

Pigeklasser.
7 a (nr. 3) kl. 8 - 850 dansk ...............  fru Karla Laier fru Agnes Holst

(nr. 4) - 850- 940 geografi ............. Inspektøren - Nybo
6 a (nr. 11) kl. 8 - 830 regning ............. hr. Aage Schmidt - Clara Frausing

- 850- 94° dansk ................ fru Lizzie Pedersen - Lis Rasmussen
5 a (nr. 16) kl. 8 — 830 dansk ............... - Agnete Bernth ]

, ■ , ■ , thr. Bent Jørgensen- 8 - 9 biologi .............. hr. Ejner Petersen )
4 a (nr. 12) kl. 950—10‘10 dansk .................. fru Agnes Holst fru Nybo
2 a (nr. 18) kl. 830- 940 dansk ................... - Clara Frausing
1 a (nr. 1) kl. 8 - 830 regning ............... hr. Erik Lorentzen

Blandede klasser.
lu (nr. 2) kl. 8 -1 1 dansk ...............
7 bu (nr. 7) kl. 8 - 85° dansk ...............

- 85°- 940 tysk ..................
6 bu (nr. 8) kl. 8 - 83’ regning .............

- 85“- 940 engelsk .............

hr. Rudbeck Thomsen 
viceinsp. frk. C. Nielsen 
hr. Aage Schmidt

- Axel Wisbom 
fru Karla Laier

hr. Carl Knudsen 
fru Lydia Dokken

- Karen Schramm

। hr. ArneSten
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5 u (nr. 14) kl. 8 - 85" dansk ...............  
- 850- 940 historie .............

4 u (nr. 13) kl. 950—10"’ regning .............
3 u (nr. 15) kl. 950—104" regning .............
3 v (nr. 15) kl. 850- 910 regning .............
2 u (nr. 1) kl. 850— 940 dansk ...............
1 u (nr. 18) kl. 8 — 850 dansk ...............

Lærer.
fru Lizzie Pedersen 
hr. Erik Lorentzen

- M. K. Rasmussen
- Aage Schmidt 

fru Lydia Dokken 
viceinsp. frk. C. Nielsen 
fru Karen Schramm

Gæstelærer.
fru Lis Rasmussen

- Agnes Holst
- Karen Schramm

FREDAG DEN 21. JUNI
Drengeklasser.
7 A (nr. 9) kl. 8 - 850 dansk ........  

- 850— 940 historie .... ... Ihr' Ejner Petersen hr. Arne Sten

6 A (nr. 13) kl. 850- 940 geografi ...... ...... Bent Jørgensen fru Inger Bangert
- 950-1040 historie ...... ...... Vilh. Langmack hr. Arne Sten

5 A (nr. 9) kl. 950-1040 dansk ........ ...... Rudbeck Thomsen fru Inger Bangert
4 A (nr. 12) kl. 950-1040 regning ...... .....  fru Agnes Holst - Agnete Bernth
3 A (nr. 5) kl. 8 - S5" regning ...... ...... hr. Bent Jørgensen
2 A (nr. 19) kl. 8 - 850 dansk ........ ..... - Vilh. Langmack
1 A (nr. 19) kl. 8"’- 910 dansk ........ .....  fru Nybo

Pigeklasser.
7 a (nr. 3) kl. 8 - goO historie ....... .... fru Inger Bangert fru Nybo

- 85°- 940 regning ....... .... hr. Karl Lauridsen hr. Vilh. Langmack
6 a (nr. 11) kl. 8 - 85° engelsk ....... Rudbeck Thomsen | fru Clara Frausing(nr. 6) - 850- 940 naturlære ... .... fru Lizzie Pedersen
5 a (nr. 16) kl. 8 - 850 regning ....... .... hr. Carl Knudsen - Karen Schramm
4 a (nr. 12) kl. 8 - 850 regning ....... .... fru Lizzie Pedersen fru Agnete Bernth
2 a (nr. 18) kl. 850— 940 regning ....... .... Lis Rasmussen
1 a (nr. 1) kl. 8 - 850 dansk .......... .... Agnes Holst

Blandede klasser.
I u (nr. 2) kl. 8 -11 regning ............. hr. Meldgaard Nielsen hr. Erik Lorentzen
7 bu (nr. 7) kl. 850- 940 regning ............. - Axel Wisbom fru Agnete Bernth

- 950—1040 engelsk ............. fru Karla Laier - Lis Rasmussen
6 bu (nr. 4) kl. 8 - 85" geografi ............. hr. Karl Lauridsen - Karla Laier

(nr. 8) - 850- 940 dansk ............... - Carl Knudsen - Karen Schramm

12



Lærer. Gæstelærer.
5 u (nr. 14) kl. 85"- 910 regning ...... ...... fru Agnes Holst fru Karla Laier
4 u (nr. 13) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... hr. M. K. Rasmussen hr. Axel Wisbom
3 u (nr. 15) kl. 8 - 850 dansk ........ .....  fru Lis Rasmussen
3 v (nr. 14) kl. 8 - 85" dansk ........ - Lydia Dokken
.2 u (nr. 1) kl. 850— 9'° regning ...... ...... hr. M. K. Rasmussen

1 u (nr. 18) kl. 95,I-1O40 regning ...... ...... Ejner Petersen

Dines Skafte Jespersen.
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