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NØRRE ALLES 
kommuneskole

Meddelelser for 1966-67
samt skema over årsafslutningen

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



Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.

Da skolenævnet jævnligt modtager ansøgninger om erstatning for 
værdigenstande, som elever har mistet på skolen, benytter man anled
ningen her til at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke 
yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjem
mene at lade eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker 
det alligevel, 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 min
dre beklædningsgenstande. 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. 17,30- 
18,30. Tlf. Nora 2307. Henvendelser til skolen bedes så vidt mu
ligt rettet i kontortiden.

Skolelægen dr. Inge Lise Jensen træffes torsdag kl. 9.

Skolesundheds
plejersken

fru Karen Johansen er på skolen tirsdag, torsdag kl. 8-15 og 
som oftest også lørdag.

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.

Mælke
uddelingen

er forestået af fru Ester Hansen. 367 børn får gratis mælk. 
307 børn drikker sødmælk — 60 foretrækker kærnemælk.

Indskrivning Hvem kan komme i 1. klasse?
1. Der er nogle børn, der skal begynde i 1. klasse. Det er alle 
dem, der er fyldt 7 år inden den 1. august.
2. Der er nogle børn, der kan begynde, hvis forældrene ønsker 
det. Det er børn, der i første klasse fylder 7 år i tiden 1. august- 
31. januar. Hvis forældre eller skole er i tvivl m. h. t., om bar
net er skolemodent, kan der evt. foretages en skolemodenheds
undersøgelse. Forældre og skoleinspektør drøfter derefter sagen 
igen. Hvis forældrene forlanger, at barnet skal i skole, så skal 
skolen optage det.
3. De børn, der i 1. kla.sse fylder 7 år i tiden 1. februar-31. juli, 
kan også komme i skole, men her er det skolen, der har den 
endelige afgørelse, efter at der er foretaget en skolemodenheds
undersøgelse, og sagen er drøftet med forældrene.
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Hvornår begynder indskrivningen?
Indskrivningen begynder den 1. september på skolens kontor, hvor 
skoleinspektøren træffes skoledage kl. 12-13 samt onsdag aften 
kl. 17,30-18,30.
Af hensyn til planlægning af det følgende års skolegang må ind
skrivningen ske inden 15. december.
Ved indskrivningen medbringes barnets fødselsattest eller dåbs
attest samt koppeattest.

Udskrivning Hvornår kan elever udskrives af skolen?
1. Elever, der påbegyndte skolegangen, da de var over 6% år, 
kan udskrives efter 7 års skolegang.
2. Elever, der påbegyndte skolegangen, inden de var 6*4 år 
gamle, kan først udskrives efter 8 års skolegang.
3. Elever, der har påbegyndt undervisningen i 8. hovedskole
klasse, kan ikke udskrives før skoleårets slutning. Hvis særlige for
hold taler for det, kan skolenævnet dog tillade udskrivning, f. eks. 
hvor der foreligger tilbud om indgåelse af en lærekontrakt, som 
centralarbejdsanvisningskontoret er indstillet på at godkende.

Flytning Ved flytning til anden skole må eleven medbringe en skriftlig 
besked herom samt aflevere de bøger, der er lånt på skolen.

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 mu
ligt samme dag eller senest dagen efter. Det kan ske ved en 
voksens personlige henvendelse eller pr. 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 ind
hentet tilladelse hos klasselæreren.
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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; fru Tove Zenner har 
forestået salget. Der er i år solgt for 1960 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,
Henrik Harpestrengs Vej,

Juliane Maries Vej, 
Læssøesgade nr. 9-25 og 10-24, 
Nørre Allé, 
Nørrebrogade nr. 8-24, 
Ravnsborggade, 
Ravnsborg Tværgade, 
Rigshospitalet, 
Ryesgade 7-35,
Sankt Hans Torv nr. 3 og 30-32, 
Sortedams Dossering nr. 1-21.
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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 m. m. I årets løb har de store klasser aflagt besøg på museer, 

samlinger og udstillinger. Mandag den 19. september var skolen i Zoologisk Have; 
lørdag den 4. marts var III r på Risø og fik et kursus i atomfysik.

Færdselsundervisning. Atter i år har skolens elever modtaget en grundig og 
fornøjelig færdselsundervisning ved overbetjent Bay.

Færdselspatruljerne fungerer under hr. Leif Lindgaards 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.

Lejrskole. I maj måned var hr. Kofoed Rasmussen og hr. Leif Lindgaard med 
daværende 7 A på lejrskole. Turen gik til Bornholm, og dagene blev brugt til 
ekskursioner til bl. a.: Christiansø — Hammershus — rundkirker — Paradisbakkerne 
og Dueodde. Endvidere besøgte eleverne et silderøgeri - Søholm (keramisk værk
sted) — stenbrud og fiskerihavn.

Erhvervspraktik. I november 1966 og januar 1967 var 9 au ude i erhvervsprak
tik. Disse udsendelser ordnes gennem Erhvervskontoret og giver eleverne en stor
artet lejlighed til rigtigt at prøve det fag, de tænker på at vælge som livsstilling. 
9. klasse har lov at komme ud i 2 erhverv, og efter første udsendelse bestemte 
klassen sig for at benytte sig af 2. tilbud også. Der har været stor tilfredshed med 
udsendelserne, og eleverne var enige om, at det virkelig gav en god baggrund for 
det kommende erhvervsvalg. Nogle blev bestyrket i deres ønsker, andre blev klare 
over, at de alligevel ikke ville vælge det fag, men alle havde fået en god behandling 
i virksomhederne og var enige om, at det havde været en stor oplevelse at være ude 
i »det virkelige liv«.

Rejselektorer. Den 13. februar fortalte norsk rejselektor fr. Berit Larsen fra 
Flå i Hallingdal om »Norsk sprog og dets fællesskab med dansk« samt viste en 
meget smuk tegnefilm. - Onsdag den 1. marts fortalte konsulent Sven Alsparr fra 
Stockholm levende og interessant om restaureringen af regalskibet »Gustav Vasa« 
og viste nogle udmærkede lysbilleder .

Juleafslutningen blev i år atter henlagt til Skt. Johanneskirken, hvor pastor 
C. Rendtorff talte.

Skolens fødselsdag, den 23. september fejredes med sammenkomst i salen, 
hvor overlærer Aage Schmidt fremdrog træk af det gamle Nørrebro. Derefter vistes 
en lille film.
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Fastelavn. Traditionen tro arrangeredes tøndeslagning for 1.-5. klasserne - 
hvert klassetrin for sig. Fru Lizzie Petersen og hr. Leif Lindgaard stod for dette. 
Der var højt humør i salen dagen igennem.

Indsamlinger. Skolen har været med i tre indsamlingsdage: »Barnets Hus«, 
Dybbøldagen og »Julehjertet«, ledet af henholdsvis hr. Leif Lindgaard, fru Karen 
Schramm og hr. Kai Ziegler, og vore elever har ydet en efter skolens størrelse fin 
indsats.

Personalet. I det forløbne år er der sket mange ændringer. Kommunelærer 
Axel Wisbom forlod skolen ved sommerferien - for at tiltræde som skolebiblioteks
konsulent ved Ballerup-Måløv skolevæsen. Hr. Wisbom gjorde i mange år et for
trinligt stykke arbejde som leder af skolens fritidsklub - ligesom han i flere perioder 
var kollegernes repræsentant i lærerråd og skolenævn. Vi ønsker ham held og lykke 
med det nye arbejde.

Efter lige ved 50 år i skolens tjeneste, deraf de fyrretyve ved Nørre Allé, tog 
overlærer Aage Schmidt den 1. november sin afsked — ikke med glæde, men fordi 
loven byder det. Hr. Aage Schmidt ville gerne have fortsat — og vi ville meget 
gerne have beholdt ham iblandt os.

Hr. Aage Schmidt var en fremragende lærer med tysk som hovedfag, men 
han underviste også gerne i de små klasser, hvor hans evne til at omgås børn og 
hvor hans blændende fortællekunst gjorde ham højt elsket.
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På den sidste skoledag arrangerede elevrådet i gymnastiksalen en smuk og 
fornøjelig afskedsfest med taler og sange.

Også kollegerne hyldede ham - og savner nu hans vid og lune i det daglige, 
men heldigvis har hr. Aage Schmidt ikke langt til skolen og glæder os jævnligt 
med sine visitter — altid parat med en hjælpende hånd.

Vi ønsker hr. Aage Schmidt et godt, langt og velfortjent otium.
Den 1. januar blev der atter slået et alvorligt hul i rækkerne, idet vor storar

tede lærerrådsformand og dygtige kollega fru Inger Bangert blev udnævnt til 
viceskoleinspektør ved Frederikssundsvejens skole. Det er med beklagelse - men 
alligevel velment - når vi ønsker lykke og held i den nye stilling.

Og målet var endnu ikke fuldt. Den 1. april rejste frk. Annie Bugge fra os - og 
det endda for alvor - helt over til Canada, hvor vi håber det må lykkes for hende 
i det unge land at skabe sig en lykkelig fremtid.

Foruden disse fire kolleger, som forlod skolen, har fru Agnes Holst og hr. Bent 
Jørgensen i år været på kursus. Heldigvis vender de tilbage igen efter ferien. Deres 
timer har været passet af frk. T ove Petersen og hr. Otto Frederik Kr alund. Hr. 
Wisboms hverv som skolebibliotekar blev overtaget af hr. Kofoed Rasmussen. Efter 
forskellige vikarer kom frk. Birthe Rasmussen ind i hr. Aage Schmidts skema, og 
fru Kvist Hansen overtog fru Bangerts timer. Frk. Annie Bugges timer i husger
ning og tegning blev indtil ferien læst af Ingrid Askgaard.

Selv om der side 6 står, at årsberetningen spænder fra april til april, vil vi i 
år gøre en undtagelse - idet viceskoleinspektør Peter Geil på grund af alder har 
søgt og fået sin afsked fra 1. august.
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Hr. Geil var lærer på Nørrevold skole fra 1923, da han 1. april 1947 blev 
udnævnt til viceskoleinspektør her. Hr. Geil har altså i godt tyve år haft sit virke 
på Nørre Allé - pligttro til det yderste og venlig og hjælpsom mod alle. Hr. Geil 
har især undervist i tysk, og har til dette fag sammen med Claus Moldt udsendt 
to arbejdshæfter, som stadig går i nye oplag. Også timerne i kristendomskundskab 
havde hans store kærlighed, og her forstod han at gøre stoffet levende for eleverne.

Vi vil huske hr. Geil som den altid beredvillige hjælper - og ønsker ham et 
godt otium. Desværre kan vi ikke så ofte vente at se ham som gæst her på skolen, 
da den gamle sønderjyde nu vender tilbage til sin hjemstavn og slår sig ned i 
Haderslev.

Efter skoletid
Skolescenen og skolescenens bio. 2 drenge og 17 piger er i år medlemmer af 

Skolescenen, 19 drenge og 25 piger besøger skolescenens bio. Fru Dokken og hr. 
Flemming Pedersen tager sig af dette arbejde.

Fritidsklubben. Da hr. Axel Wisbom efter sommerferien forlod skolen for at 
begynde som skolebibliotekskonsulent i Ballerup-Måløv, overtog hr. Leif Lindgaard 
arbejdet som leder af Fritidsklubben.
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Hr. Lindgaard fortæller:
Vi har haft en fin efterårssæson med næsten 150 elever indmeldt. Som sæd

vanlig har vi haft hold med hyggestue for de små og altmulighold for de lidt større 
børn. Desuden har vi beskæftiget os med gymnastik og volleyball, og som noget nyt 
har vi oprettet hold i vævning og motorlære.

Efter jul har interessen for Fritidsklubbens eftermiddagsarbejde været svin
gende — hos os som andre steder — men da de erfarne medarbejdere tilskriver fra
faldet det milde vintervejr, vi har haft, kan vi jo ikke tillade os beklagelser.

Filmklubben. I vinterens løb har filmklubben en gang månedlig givet fore
stilling, hvis overskud er indgået i skolefonden. Leif Lindgaard har sammen med 
I. real ledet dette arbejde.

Elevrådet bestod af Ingelise Hallengren (formand), Rudy Larsen, Jan San- 
dahl, Poul Schultz Lauritzen, Vivi Heide, Grethe Jørgensen, Hans-Henrik Tons- 
berg, Otto Bjerre Petersen, Pia Petersen, Per Madsen og Bente Jørgensen.

Formanden Ingelise Hallengren fortæller: I år har vi i elevrådet haft et tem
meligt stort område at bevæge os på, og vi har da også benyttet os af det. Nogle 
forandringer her og der tror jeg ikke elevrådet er helt uden skyld i. Ligeledes har 
vi med vores samtaler om ordensreglementet opnået en smule mere frihed, hvad 
vi jo alle sætter stor pris på.

Skoleballet i november arrangerede vi i samarbejde med lærerrådets repræsen
tanter, som året igennem har hjulpet os til at få det bedst mulige ud af vore 
planer. Selv om elevrådet ikke helt er med endnu, synes jeg, at vi efterhånden 
har opnået større indflydelse end tidligere. Hvis blot elevrådet selv vil gøre en 
indsats, kan det opnå meget; man er lige ved at kunne sige »Enhver er sin egen 
lykkes smed«.
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Fra maj og næsten til efterårsferien var hovedbygningen under reparation. Det 
gav mange ubehagelige forstyrrelser, men resultatet blev fint. Nr. 16 fik nye vinduer. 
Samtlige trapper og gange fik akustiske plader på loftet og vinyl på gulvene. 
Billedet viser gangen på 1. sal med udstillingsmontren.

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 hjæpe 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 viceinspektør, hr. P. Geil, der forestod det 
store arbejde med uddeling af feriebilletter.

»Østrup«. Fru C. Frausing tog sig af arbejdet med at få eleverne 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 
landet, 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.
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For forældrene
Forældredage. Den 31. oktober og 1. november indbød skolen 1., 2. og 5. klas

sernes forældre og pårørende til at overvære undervisningen, og særlig i de mindste 
klasser var der mange besøg.

Aftenmøder. Tirsdag, den 1. november afholdtes i gymnastiksalen et møde 
med titlen »Spørgsmål og Svar« - og undertitlen »Er der noget, De vil vide om 
Deres barns skole«? — Der var indkommet flere skriftlige spørgsmål, som blev gen
nemdrøftet grundigt - ligesom der også i aftenens løb blev lejlighed til at spørge. - 
Derefter var der fælles kaffebord, og man sluttede den hyggelige aften med at se 
en film fra Kirsebærhavens skole og en smuk Disneyfilm.

Sidst i november afholdtes et møde for 5. klassernes forældre. Den skriftlige af
stemning om »delt eller udelt« efter 5. klasse gav stort flertal for udelt - så samt
lige elever på dette klassetrin fortsætter næste år i G. klasser.

27. januar var der møde for 7. au’s elever og forældre - med gennemgang af 
mulighederne for valg af fag i 8. klasse. Skolenævnet var vært ved et kaffebord.

Den 16. februar afholdt skolenævnet som tidligere år banco-flæskespil, der sam
lede mange glade spillere. Overskuddet på kr. 389,47 gik til skolefonden.

Årsafslutningen
Besøgsdage. Se omstående skema.

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

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

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

Sommerferien begynder fredag den 23. juni. Første dag i det nye skoleår
er mandag den 14. august. De nye førsteklasser møder dog mandag den 21. august 
efter nærmere meddelelse fra skolen til hvert hjem.

Nørre Allés skole, i april 1967.

Dines Skafte Jespersen.
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Skolenævnet og dets virksomhed

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Formand: Fuldmægtig Poul Wils  trup, Nørre Sideallé 8, 35 09 60.
Sekretær: Stud. mag. Annelise Mark Pejtersen, Præstemosen 203, Hvidovre.
Kirketjener Arne E. J. Barnewitz, Nørre Allé 9, 35 41 41.
Havnearbejder Olav Hansen, Fredensgade 22, NO 3924 x.
Pølsemager Folmer Skouenborg, Elmegade 20, 35 47 57.

Repræsentanter for skolen:

Fru Inger Bangert til 1.1.1967, derefter Mogens Kofoed Rasmussen, 
formand for lærerrådet.
Fru Clara Frausing, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

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

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

På skolenævnets vegne,
Poul Wilstrup.

13



Arsafslutningen 1967
(BESØGSDAGE)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Drengeklasser Lærer

8 A (nr. 2) kl. 800-1100 dansk hr. Kofoed Rasmussen
fru Lizzie Pedersen Gæstelærer

6C (nr. 10) kl. 8oo_ 850 engelsk fru Karen Schramm
6C (nr. 10) kl. 850- 940 regning hr. viceinsp. Geil
5 A (nr. 9) kl. 800- 850 dansk viceinsp. frk. C. Nielsen
5 A (nr. 9) kl. 850- 940 regning hr. O. Kr alund

Pigeklasser
8 a (nr. 12) kl. 800-1100 regning hr. Erik Lorentzen

hr. Flemming Pedersen Gæstelærer
6 c (nr. 13) kl. 8oo_ 850 dansk fru Clara Frausing
6 c (nr. 13) kl. 850- 940 biologi hr. Carl Knudsen
5 a (nr. 14) kl. 8oo- 850 historie frk. Birthe Rasmussen
5 a (nr. 14) kl. 850- 940 regning hr. Meldgaard Nielsen

Blandede klasser
lu (nr. 8) kl. 800- 850 dansk hr. Carl Knudsen
I u (nr. 8) kl. 850- 940 engelsk fru Karen Schramm
7 bu (nr. 7) kl. 850- 940 geografi fru Tove Zenner
7 bu (nr. 7) kl. 950-1040 tysk frk. Birthe Rasmussen
7 au (nr. 16) kl. 800- 850 dansk fru Lydia Dokken
7 au (nr. 16) kl. 850- 940 tysk fru Lydia Dokken
5u (nr. 11) kl. 800- 850 biologi fru Lis Nielsen
5u (nr. 11) kl. 850- 940 historie frk. Birthe Rasmussen
4u (nr. 11) kl. 950-1040 regning fru Karen Schramm
4v (nr. 15) kl. 800- 850 dansk hr. Meldgaard Nielsen
3 u (nr. 18) kl. 800- 850 dansk fru L. Kvist Hansen
3 v (nr. 19) kl. 850- 940 dansk hr. V. Langmack
2u (nr. 1) kl. 850- 940 regning frk. Tove Petersen
2 v (nr. 18) kl. 850- 940 dansk fru Lis Nielsen
1 u (nr. 18) kl. 800- 850 dansk fru Tove Zenner
1 V (nr. 1) kl. 800- 850 dansk frk. Tove Petersen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Drengeklasser
regning

dansk 
geografi 
historie

Lærer
hr. Flemming Pedersen
hr. Meldgaard Nielsen Gæstelærer
hr. V. Langmack
hr. V. Langmack
viceinsp. frk. C. Nielsen

8 A

6C
6G
5 A

(nr.

(nr. 
(nr. 
(nr.

2)

10)
10)
9)

kl. 800-Hoo

kl. 8oo_ 850 
kl. 850- 9« 
kl. 8oo_ 850

Pigeklasse 
8 a (nr.

ir
12) kl. 800-Hoo dansk fru Clara Frausing

6 c (nr. 13) kl. 8oo_ 850 regning
fru L. Dokken Gæstelærer 
hr. Erik Lorentzen

6 c (nr. 13) kl. 850- 940 engelsk hr. J. Rudbeck
5 a (nr. 14) kl. 8oo- 850 dansk frk. Tove Petersen

Blandede klasser
I u (nr. 8) kl. 800- 85° historie hr. J. Rudbeck
lu (nr. 4) kl. 850- 940 geografi hr. Kofoed Rasmussen
7 bu (nr. 7) kl. 850- 940 tysk frk. Birthe Rasmussen
7 bu (nr. 7) kl. 950-1040 dansk hr. J. Rudbeck
7 au (nr. 16) kl. 8«o_ 850 regning hr. insp. Skaf te Jespersen
7 au (nr. 16) kl. 850- 940 historie frk. Tove Petersen
5u (nr. 11) kl. 800- 850 dansk fru Karen Schramm
4 u (nr. 11) kl. 850- 940 dansk fru L. Kvist Hansen
4 v (nr. 15) kl. 800- 850 historie hr. 0. Kralund
3 u (nr. 18) kl. 800- 850 historie fru Lis Nielsen
3 v (nr. 19) kl. 950-1040 regning fru Lizzie Pedersen
2u (nr. 1) kl. 850- 940 dansk fru Lizzie Pedersen
2 v (nr. 18) kl. 850- 940 regning fru Jette Olsen
1 u (nr. 19) kl. 800- 850 regning frk. Birthe Rasmussen
1 V (nr. 1) kl. 800- 850 regning fru Jette Olsen

Dines Skaf te Jespersen.
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