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Ny Carlsberg Vejens 
skole

1960-61



Skoleårets afslutning.
Mandag den 19. juni er skolefridag. Udstilling af elevarbejder arran

geres.

Tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni indbydes forældre eller vær
ger samt enhver, der har interesse for skolens arbejde, til at over
være undervisningen.

Skema over besøgstider findes på side 14-16.

Udstillingen af elevarbejder i håndarbejder, sløjd, tegning og 
frie øvelser i drengenes gymnastiksal er åben begge dage kl. 9-11 
og tirsdag aften kl. 19-21.

Onsdag den 21. kl. 11,15 afholdes afslutningssammenkomst for skolens 
ældste klasser. Skolesangkor under hr. Høyers ledelse medvirker. 
Beviser og præmier uddeles.
Forældre eller værger er velkomne til afslutningen.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag. Eleverne får nærmere besked 
om mødetid m. v. af klasselæreren.

Sommerferien varer fra 23. juni til og med lørdag den 12. august.

Nyt skoleår.

Mandag den 14. august er første skoledag for alle klasser undtagen 
1 .-klasserne. Skolegangen varer to timer.

Mandag den 21. august kl. 9,00 er første skoledag for de nye 1.-klas
ser. Forældrene vil få nærmere oplysninger om børnenes skolegang.
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Meddelelser.

Skolen har i skoleåret 1960-61 haft 38 klasser med ca. 1.000 børn fordelt på 
26 hovedskoleklasser, 2 læseklasser, 3 eksamensfri mellemskoleklasser, 5 eksamens 
mellemskoleklasser og 2 realklasser.

Til mellemskoleeksamen i maj-juni 1960 indstilledes 48 elever, som alle 
bestod. Følgende gennemsnitskarakterer opnåedes: 6 mg + , 16 mg, 20 mg-, 5 g + 
og 1 g.

Mellemskoleeksamen er mellemskolens afsluttende prøve, og den er betin
gelsen for optagelse i realklasse og gymnasium. Det er skolen, som iflg. loven afgør, 
om den finder en elev egnet til at fortsætte i realklassen, og elever, som ønsker opta
gelse i et gymnasium, skal præstere en udtalelse om evner, flid og egnethed for gym
nasieundervisning.

Mellemskoleeksamen afholdes sidste gang i maj-juni 1962.

Til realeksamen i maj-juni 1960 indstilledes 43 elever. 42 elever bestod 
eksamen og opnåede følgende gennemsnitskarakterer: 2 ug-, 5mg + , 9 mg, 12 mg-, 
10 g+ og 4 g.

Realeksamen. Undervisningen i realklassen omfatter stort set samme fag som 
i mellemskolen samt fransk. I realklassen er regning og matematik dog valgfrit fag 
for piger og fransk valgfrit fag for såvel piger som drenge. Realeksamen med mate
matik og regning fordres for at kunne søge forskellige stillinger indenfor stat og kom
mune og er desuden nødvendig for at opnå ansættelse i banker, forsikringsselskaber 
og forskellige andre private virksomheder.

Realeksamen efter nuværende ordning afholdes sidste gang i maj-juni 1963.

Den eksamensfri mellemskole. Fra skolens 2., 3. og 4. eksamensfri mel
lemskoleklasser blev i juni 1960 udskrevet henholdsvis 27, 40 og 12 elever, mens 
37 elever fortsatte skolegangen i 3.fm og 16 i 4. fm.

Efter den ny skolelov sker overgangen til realafdelingen efter 7. hovedskole- 
klasse. Endvidere vil der være mulighed for fortsat skolegang i 8. og 9. klasse.
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Stipendier og flidspræmier: 2 elever i realklassen modtog efter indstilling 
fra lærerråd og skolenævn i december 1960 hver 300 kr. af den sum, der af Køben
havns kommune stilles til rådighed for dette formål.

Ved skoleårets afslutning i juni modtog følgende elever flidspræmie:

2. f Jette Due, 3. FB Erik Rasmussen,
2. FA Bjarne Petersen, Allan Jørgensen,

Finn Andersen, Jan Rasmussen,
2. FB Peer Elmers Christensen, Erik Sørensen,
3. f Sanne Bruhn, real Winnie Hansen,

Toto Jacobsen, Bente Høltermand,
Annelise Nielsen, Elsebeth Olsen,
Annette Nielsen, Hanne Tidgen,

3. FA Bent Ekstrøm, Real Kurt Markvardsen,
Keld Hansen, Ole Petersen,
Kim Agertoug, 
Flemming Nielsen, 
Erik Jørgensen,

Poul Petersen.

Forældrekredsens boggave blev tildelt Grith Christensen fra 4. fm.
Endvidere modtog Inge Lise Petersen, real, og Søren Andersen, Real, en bog- 

præmie hver for deres store arbejde med flygtningeindsamlingen.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor (tlf. Vester 3801) er åbent på alle skoledage kl. 12-13 og til
lige onsdag kl. 1730-183<>.

Ind= og udskrivning. Undervisningspligten indtræder ved skoleårets begyn
delse for de børn, som på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Børn, der fylder 7 år senest 
31. januar næste år, kan også indskrives i skolen. Undervisningspligten ophører ved 
udgangen af et skoleår for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Alle elever, 
der fylder 14 år senest 31. januar og har gået 7 år i skole, kan ligeledes udskrives ved 
udgangen af det pågældende skoleår. Indskrivning til 1.-klasserne begynder 1. sep
tember.

Skolens distrikt er fælles med Alsgades skole. Det omfatter: Alsgade, Ame- 
rikavej, Angelgade, Ballumgade, Bavnehøj Allé (lige numre), Bevtoftegade, Bis
sensgade, Bodilsgade, Bustrupgade, Carlsberg, Carstensgade, Dannevirkegade, Ej- 
derstedgade, Enghave Passage, Enghavevej (nr. 61—79 og 22—150), Erik Ejegods- 
gade, Ernst Meyersgade, Freundsgade, Haderslevgade (fra nr. 39 og 34), Hedeby
gade, Heilsgade, Ingerslevgade (lige nr. fra 144), Jerichausgade, Kammasvej (lige 
nr), Knud Lavardsgade, Kiichlersgade, Lundbyesgade, Lyrskovgade, Møgeltønder
gade, Ny Carlsbergvej, Otto Bussesvej, Palnatokegade, Pasteursvej, Paulavej, Rah- 
beks Allé (1-15 og 21), Rejsbygade, Røddingsgade, Slesvigsgade, Slien, Stenderup- 
gade, Sdr. Boulevard (fra 85 og 78), Statsban. Tjenestebi., Theofilus Hansensgade, 
Trøjborggade, Tøndergade, Vesterbrogade (nr. 115-151 og 112-152), Vesterfælled- 
vej, Vestre Kirkegaards Allé, Vigerslev Allé (fra Enghavevej til Vesterfælledvej).

Tandklinikken (tlf. Vester 4831) er åben hver skoledag kl. 8-15. (Indgang 
Slesvigsgade nr. 4).

Skolelæge og skolesundhedsplejerske. Ejderstedsgade 172 (ved kontoret). 
Oplysning om træffetid fås ved henvendelse på skolens kontor.

Regler for sygemelding. Når et barn forsømmer på grund af sygdom, skal der 
så vidt muligt samme dag ske anmeldelse derom til skolen (gerne pr. telefon). Blan
ket til lægeattest fås på skolens kontor.
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Kom — gik.

I årets løb.

Inspektørskifte. Den 30. september tog Ny Carlsberg Vejens skole afsked 
med skoleinspektør Hans Ejler Pedersen, som kort efter fyldte 70, og der blev ved 
denne lejlighed bragt ham en oprigtig tak for de 27 år, han havde været skolens chef 
- en tak for hans dygtige og faste ledelse udadtil og for hans venlige og hensynsfulde 
ledelse indadtil.

Gennem alle årene viste Hans Ejler Pedersen en aldrig svigtende interesse for 
Ny Carisberg Vejens skoles ve og vel som helhed og en utrættelig bestræbelse for, at 
lærerpersonale og elever skulle få de bedst mulige arbejdskar - undertiden under 
yderst vanskelige forhold, som da skolen under tyskernes besættelse blev ryddet med 
få timers varsel, og vi måtte søge husly på naboskolerne.

Det var i disse hektiske krigsår, Hans Ejler Pedersen fik rig lejlighed til at vise 
sin evne til at ordne tingene, men også i den fredelige dagligdag viste han sig bestan
dig som den vel afbalancerede og altid hjælpsomme skoleleder.

Hans Ejler Pedersen har altid haft et udmærket forhold til de hjem og forældre, 
der var knyttet til skolen, og et særdeles godt samarbejde med de skiftende forældre
råd og skolenævn.

Endnu må et vigtigt træk føjes til billedet af skoleinspektøren: Han er en frem
ragende pædagog, med særlig interesse for gymnastik og idræt og med stor forståelse 
af børn og unge. I denne forbindelse er det rimeligt her at citere de ord, hvormed 
han sluttede sin afskedstale på skolen: „Der er ingen gerning så smuk som lærerens.“
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H. E. Pedersens efterfølger, Skotte Bych, blev ved en smuk højtidelighed indsat 
i sin nye stilling af Københavns skoledirektør, der i sin tale stærkt fremhævede hans 
store pædagogiske og organisatoriske indsats; ved samme lejlighed blev inspektøren 
budt hjertelig velkommen af skolens lærerkollegium og skolenævn.

Skotte Bych har de sidste 25 år været knyttet til Øresundsvejens skole, hvor han 
i 10 år var lærerrådsformand. Ved et overordentlig dygtigt og energisk arbejde som 
organisationsmand har han gjort sit navn kendt ikke alene i København, men over 
hele landet. Gennem mange år sad han i Københavns Kommunelærerforenings be
styrelse, heraf de 6 som formand; desuden har han bl. a. været medlem af Danmarks 
Lærerforenings hovedbestyrelse, og som Københavns Kommunelærerforenings og 
Danmarks Lærerforenings repræsentant har han gjort sin indflydelse gældende i 
mange vigtige udvalg og kommissioner.

Ny Carlsberg Vejens skole kan glæde sig over at have fået en inspektør, der er 
særdeles godt inde i alle skoleproblemer og almindelig kendt for sine værdifulde men
neskelige egenskaber og sin store evne til at omgås vidt forskellige folk.

Alfr. Jeppesen.

Formandsskifte i skolens lærerråd. Overlærer Alfr. Jeppesen, der i 27 år 
har været formand for Ny Carlsberg Vejens skoles lærerråd, har i dette skoleår ønsket 
sig fritaget for det tillidshverv, som hans kolleger år efter år med akklamation har 
genvalgt ham til. Det er en sjældenhed at se en mand på denne tillidspost i så langt et 
åremål.

Vi, hans kolleger, var gennem disse mange år trygge ved hans formandsskab, 
det var i gode hænder. Vi har også det indtryk, at de mennesker, som han i de mange 
år samarbejdede med — skolenævnets vekslende medlemmer og skolelederne — i ham 
fandt de bedste menneskelige egenskaber og i ham altid havde en mand, hvis hjerte 
bankede varmt for vor skole. Han havde hjerte for dens elever og for os, som i det dag
lige står for denne skoles pædagogiske værd og de menneskelige egenskaber, som vi 
mener bør indpodes i børnene og de unge. - Tak for mange års trofast arbejde.

Ved skolenævnsmødet i januar tog nævnet på en meget smuk måde afsked med 
hr. Alfr. Jeppesen og samtidig også med lærerrådets næstformand, overlærer frk 
Dahlerup Petersen, som ligeledes ønskede at trække sig tilbage fra denne tillidspost.

Ved lærerrådsmødet i november 1960 afløstes hr. Alfr. Jeppesen som formand 
af overlærer K. Danielsen. Til næstformand valgtes overlærer E. Christophersen.

K. Danielsen.

Afsked med Ny Carlsberg Vej. Den første april forlod hr. Jarbøl Ny Carls
berg Vejens skole for at overtage den nyoprettede stilling som souschef ved Køben
havns kommunale aftenskole.

Hr. Jarbøl har været knyttet til skolevæsenet i mere end fyrretyve år, heraf kun 
tre ved Ny Carlsbergvej. - Et kort tidsrum, men langt nok til at hr. Jarbøl også her 
vil blive husket som den dygtige og pligtopfyldende lærer og gode kollega.



Forældremøder. Den 2. og 3. november afholdtes forældredage. Besøget var 
som sædvanlig stort på de laveste klassetrin.

Den 3. november talte skolens inspektør ved et aftenmøde for forældrene om 
„Skolen i dag“.

Onsdag den 23. november afholdtes møde for forældre med børn på 5. klasse
trin. Der blev på mødet givet en orientering om børnenes muligheder efter den nye 
skolelov.

Forældrekredsens julefest fandt sted den 13. december.
Den 6. april 1961 afholdtes et møde for forældre med børn på 7. klassetrin. På 

mødet blev der givet en orientering om de muligheder, den nye skolelov og de nye 
undervisningsplaner gav de børn, der fortsatte skolegangen.

Elevudflugter, skolefester m. v. Hele skolen - med undtagelse af 1 .-klasser
ne — aflagde i september det årlige besøg i Zoologisk Have. Desuden har mange af 
skolens klasser i årets løb foretaget enten udflugter eller ekskursioner, aflagt besøg 
på udstillinger og lignende, været på lejrskole eller deltaget i ferierejser.

I det årlige skoleidrætsstævne deltog skolen som sædvanlig med en række hold 
i boldspil og fri idræt.

Den sidste dag før juleferien samledes alle skolens elever til juleafslutning med 
krybbespil i gymnastiksalen.

„Skolebal på rumstation II“ . Den 17. og 18. februar afholdtes for henholds
vis de større og største elever to velbesøgte og vellykkede skoleballer.

Der var rigtig bal i rumskibet; stjerner, raketter og flyvende tallerkener hen
satte en til verdensrummet, mens tilstedeværelsen af forfriskninger, pølse-ogvitamin-

/uleafslutningens krybbespil.
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Bar på rumskibet.

bar (gulerødder) gav en behagelig fornemmelse af, at kontakten med vor egen klode 
var opretholdt.

Et storartet orkester og en morsom underholdning af elever gav den helt store 
stemning. „De store“ havde i det væsentlige selv klaret arrangementet — og klaret det 
fint.

Rejsefest. Fredag den 10. marts afholdtes en fest til fordel for skolens rejse
fond.

På lejrskole.

8. klasse på Bornholm. Den tur til Bornholm, som skolens 8. drengeklasse 
foretog i september 1960, var en såkaldt skolerejse, der på visse punkter adskiller sig 
fra tidligere tiders lejrskole. Man kan populært sige, at lejrskolen gik „i dybden“, 
medens skolerejsen går „i bredden“. Arbejdet i lejrskolen gik ud på at udforske et 
meget begrænset landområde, en enkelt landsby med dens omegn, og med en betyde
lig indsats fra elevernes side, medens skolerejsen kan omfatte en hel landsdel og stu
diet deraf. Ved den sidste form bliver eleverne, i tidens ånd, stopfodrede med kends
gerninger, der sker noget hele tiden, bussen fører os behageligt fra sted til sted, og 
kan eleverne klare „fordøjelsen“, er skolerejserne en ganske god form.

Vor tur var i hovedtrækkene gennemgået hjemme i klasseværelset, men for at 
disse forberedelser skulle glide naturligt ind i det daglige arbejde, blev de afviklet 
ved hjælp af diktater og læsestile, der blev rettet for fejl på normal vis og renskrevet 
til arbejdsmappe. Disse arbejder blev suppleret med korttegning og lærerens gennem
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gang af geografiske, geologiske, naturhistoriske, erhvervsgeografiske og historiske 
emner. Desuden blev der fremskaffet brochurer, som blev studeret grundigt. Det er 
mit forfængelige håb, at disse forstudier skulle hjælpe børnene til forståelse af, at 
man ikke skal rejse ud på må og få, og at de vil huske det, når de som voksne selv 
rejser ud.

På Bornholm boede vi på et såkaldt skolerejse- og feriehjem, beliggende midt på 
øen. Derfra startede vi hver dag pr. bus og med stedkendt fører vore ture rundt på 
øen. Der var i de fleste tilfælde beregnet god tid til studium af det, vi så på vor vej, 
så vi kunne kun være godt tilfreds med arrangementerne.

Hver aften var der skriftlige arbejder at udføre. Der blev skrevet dagbog, nota
ter renskrevet og diskuteret, runer blev tydet, forskellige sten- og lerarter studeret.

Hvad oplevede vi da på vore ture?
Ja, for det første oplevede vi Bornholms natur fra nord til syd, fra Hammerens 

klippeknuder med Hammershus til klitterne ved Dueodde, fra vest til øst med Rønne 
■og Svaneke som yderpunkter. Vi så Almindingen, Danmarks trejdestørste skov, Ryt
terknægten, granitbrud, helleristninger, bautastene, keramikfabrik, rundkirker med 
kalkmalerier, silderøgerier, foruden naturligvis de mange prægtige klippepartier rundt 
langs kysten, og for det andet, og det var ikke det mindst vigtige ved rejsen, kunne 
vi glæde os over det daglige samvær på turene.

Vi mindes også de hyggelige stunder med godnathistorier, guitarspil og sang, før 
lysene blev slukket på sovesalen om aftenen.

Af stor betydning for børnene var også deres fritime om formiddagen, hvor de 
fik lejlighed til, medens enkelte af kammeraterne foretog rengøring af sovesal og for
rettede køkkentjeneste, at omgås og tale med de mennesker, der boede omkring „lejr
skolen“. Vore elever udviste eksemplarisk opførsel, og de skaffede sig venner over
alt, hvor de kom.

Det var 21 glade drenge, der om morgenen den 7. september ved kajen i Havne
gade sagde tak for turen til deres lærere.

Karsten Velling.

I Sønderjylland. I foråret 1960 - netop ved løvspring - tog 3. E og 2. F på 
lejrskole med hr. Mogensen, hr. Danielsen og hr. Ennow.

Denne gang havde man valgt grænselandet og tog til Kollund til „Grænsehjem
met“ ved Flensborg Fjord.

Drengene befandt sig glimrende ved at blive omplantet fra stenbro til natur, og 
de tog fat på arbejdet med en overraskende energi. Energien holdt både til de histo
riske minder ved Dybbøl og Broager og på turen til „Dannevirke“ og Slesvig igennem 
det gamle danske land syd for grænsen, og lige fuldt energiske og interesserede var 
drengene på de geologiske ture, hvor den aldrig trætte hr. Danielsen fortalte om lan
dets hævninger og sænkninger og de geologiske fund, man gjorde, en oplevelsesrig 
vandring gennem skov og eng. En anden minderig oplevelse var udflugten til Store 
Okseø, hvor dronning Margrethe døde. På bare fødder gik det over strandens skarpe 
sten eller vandets lige så skærende muslingeskaller hele vejen rundt om Store Okseø 
på jagt efter ledeblokke.
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Om aftenen var der skolestuearbejde med rapportskrivning for at systematisere 
indtrykkene med det samme, — så var alle helt udkørte, — men næste morgen var 
man trods alt klar igen til 350 km kørsel gennem hede og marsk til Rømø - Se ud af 
vinduet til højre, vandmøllen der, — se ud til venstre — stenen der — hertil gik vandet 
i 1734 — der ser I byggestilen i de gamle gårde - læg mærke til hvordan man grøbler 
her i marsken — husk det - skriv det ned - gem det til rapporten - tidevand, tønder- 
kniplinger, honningkager, grænsen midt i gaden - fik I det hele med, - grænsegen
darmer — israndslinier — tunneldale — udskårne kirkestole og is, — ja tak, 60 iskager 
med syltetøj - det er rart at puste.

Fik drengene så det hele med - ja - når vi nu bagefter ser de „værker“, der er 
skrevet om turen og ser billederne fra den flotte udstilling, som hver gruppe på 5-6 
drenge lavede på bordene, — så må skolen sige: de fik det hele med: arbejde — viden 
- indtryk - frisk luft - sundt liv - kammeratskab - sejr i fodbold over det stedlige 
hold — sikken en masse minder.

Erik Ennow.

Ferierejser til udlandet.

IV E.M.’s tur til Rhinen, 25. juni-4. juli 1960. Under ledelse af Hakon 
Hansen og Verner Mogensen havde klassen en udmærket og udbytterig tur med bus 
over Flensborg, Hamburg, Køln, langs Mosel og Rhinen og hjemad gennem Ruhrom- 
rådet. Undervejs blev der optaget en interessant farvefilm og taget mange fine bille
der.

H. H.

Også for IV em piger blev der arrangeret tur i Tyskland sommeren 1960. 14 
piger med klasselærerinde Kaja Mortensen og viceinspektrice Mimi Sørensen tilbragte 
9 dejlige og indholdsrige dage i Rhinlandet og Harzen.

Vi rejste med tog og damper og gjorde ophold i Lübeck, Hamburg, Køln, Kob- 
lenz-Ehrenbreitstein, Bacharach, Bingen-Rüdesheim, Frankfurt am Main og ende
lig Goslar.

Turen forløb heldigvis uden uheld af nogen art, sproget kneb det jo lidt med, 
men efterhånden klarede vi os helt godt både på vandrehjemmene og i butikker.

K. M.

Rejsefonden. Skolens rejsefond, der ifølge et den 26. september 1960 revide
ret regnskab råder over 8702,40 kr., ydede tilskud til de nævnte udenlandsrejser.
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Fritidsvirksomhed.

Læsestuen er blevet besøgt flittigt i år. Når de nye læseplaner træder i kraft, 
bliver der endnu mere brug for den. Til læsestuearbejdet er knyttet visse former for 
fritidsvirksomhed:

Filmklubben : 60 medlemmer; 8 forestillinger for kr. 6,50 ialt.

Skakturneringen : Skolens vandrepokal blev vundet af Torsten Kaae, IV 
E.M.; og den nye pokal, der blev skænket af forældrenævnet til den bedste begyn
der, blev vundet af Carsten Refslund, 6. B.

Musikundervisning. I mere end 30 år har skolen kunnet tilbyde eleverne mu
sikundervisning til en af skoledirektionen fastsat rimelig betaling.

Undervisningen på klaver gives af musikpædagog fru Juul Petersen, på violin 
af seminarielærer Jørgen Jørgensen og på cello af cellist Jørgen Petersen.

I det forløbne år har især klaverundervisningen haft stor tilslutning, og umiddel
bart før jul viste samtlige elever, hvad de havde lært, ved en lille koncert for forældre 
og pårørende.

Skolen ser gerne, at eleverne deltager i denne udmærkede fritidsbeskæftigelse, 
og den ser sig i stand til at udlåne violiner og celloer til elever, som har lyst til og an
læg for at spille.

Henvendelse om deltagelse i musikundervisning rettes til skolens kontor.

Idræt. Fra sommerferien til efterårsferien har der på Bavnehøjbanerne som 
sædvanlig været adgang til undervisning i atletik for alle piger fra og med 5. klasse.

I alt lykkedes det trods det dårlige vejr pigerne her fra skolen at erhverve 54 
idrætsmærker.

Forældrekredsen.

Formand: Sv. Nielsen, Vesterfælledvej 59.

„Ny Carlsberg Vejens Skoles Forældrekreds og Venner“ blev stiftet den 13. 
juni 1924.

Foreningen har gennem årene støttet skolen på forskellig måde, bl. a. ved bidrag 
til elevernes fritidsvirksomhed. Desuden uddeles hver år boggaver til to flinke elever.

Foreningens julefest den 13. december med krybbespil, musik, elevoptræden 
med „Hans og Trine“, amerikansk lotteri m. v. samlede som sædvanlig fuldt hus.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden eller på skolens 
kontor. Årligt kontingent kr. 2,00.

Skolen takker foreningen for venlig imødekommenhed og god hjælp og støtte. 
En særlig tak retter vi i år til foreningens afgåede formand, fru Hoffmann, og til de 
afgåede bestyrelsesmedlemmer, og samtidig udtrykker vi. håb om godt samarbejde 
med den nye formand og bestyrelse til gavn for Ny Carlsberg Vejens skole.
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Skolenævnets virksomhed.

Skolenævnet har i det forløbne år jævnligt holdt møder til drøftelse af proble
mer, som er af interesse for forældrene, og som skolen påkalder nævnets hjælp til at 
løse. Skolenævnet har således i flere tilfælde på skolens anmodning foretaget hjem
mebesøg hos forsømmende elever. - I flere tilfælde, hvor forsømmelserne har været 
af særlig grov art, har det været skolenævnet nødvendigt at henlede børneværnets op
mærksomhed på de pågældende hjem.

1 forældreugen fra den 31. oktober til 5. november, besøgtes skolen af et stort 
antal forældre, der overværede deres børns undervisning, og som havde lejlighed til 
at tale med børnenes lærer.

Ved et godt besøgt aftenmøde den 3. november talte skolens inspektør, Skotte 
Bych, om „Skolen i dag“.

Skolenævnet forsøgte i år at arrangere en samtalekreds, som en fortsættelse af 
sidste vinters, men grundet en alt for lille tilslutning fra forældrenes side, måtte sam
talekredsen opgives i år.

Skolenævnet har holdt sig underrettet om de sociale og hygiejniske foranstaltnin
gers virkning på skolen. Desuden har nævnet støttet skolen i dens henvendelse til Kø
benhavns skoledirektion om bygningen af de nye skolekøkkener; endvidere har sko
lenævnet, sammen med de andre vesterbroskoler, arbejdet for et svømmebad på Kø
benhavns Kommunes kørselsafdelings areal ved Alsgade.

Gunnar Nielsen, 
skolenævnets formand.
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Arsafslutningen 1961.
Besøgsdage.

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Gæstelærer.Lærer.

1 u (nr. 2) kl. 8-9 dansk ........... ... hr. K. Velling
... fru S. Jakobsen- 9-10 regning ........

1 V

1 X

2 u

2 v

2 x

3 u

3 v

3 x

3 A

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

(nr. 5) kl. 8- 9
- 9-10

(nr. 2) kl. 10-11
- 11-12

(nr. 6) kl. 10-11
- 11-12

(nr. 5) kl. 10-11
- 11-12

(nr. 3) kl. 8- 9
- 9-10

(nr. 19) kl. 8- 9
- 9-10

(nr. 20) kl. 10-11
- 11-12

(nr. 31) kl. 10-11
- 11-12

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

... frk. I. Dahlerup 

... fru Ulla Hald 

... frk. Kragh Jensen 

... fru K. Mortensen 

... hr. Hakon Hansen 
- J. Møller

|fru E. Kristiansen

I hr. P. Raaberg

... fru J. Baungaard 

... frk. R. Diderichsen
1 - R. Pienge

|fru S. Jakobsen

.. hr. H. Bruun 
- E. Ennow

4 u (nr. 7) kl. 8- 9
- 9-10

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

. .1 ,, „ hr. E. Christophersen( - H. Bruun

..) fru E. Michelsen
4 v (nr. 16) kl. 8- 9

- 9-10
dansk .............
regning ..........

. .1 ,, ,, , . - E. Kristiansen( - V. Valentinussen , „J hr. E. Ennow
4 x (nr. 4) kl. 8- 9

- 9-10
regning ..........
dansk .............

- P. Opperby frk. R. Diderichsen
.. frk. Kragh Jensen - I. Dahlerup

4 A (nr. 32) kl. 8- 9
- 9-10

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

.. fru E. Michelsen hr. Hakon Hansen

.. hr. E. Christophersen fru E. Kristiansen
5 a (nr. 18) kl. 8- 9 

(nr. 15) - 9-10
(nr. 18) - 10-11

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

.. fru K. Mortensen hr. P. Raaberg
- E. Aagaard fru J. Baungaard

.. Viceinspektricen hr. Johs. Andersen
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Lærer. Gæstelærer.
5 b (nr. 20) kl. 8- 9 regning ........

9-10 geografi ........
(nr. 19) - 10-11 dansk ...........

... fru Ulla Hald 

... hr. K. Velling 

... frk. R. Pienge

hr. V. Mogensen. 
Jfru A. Pedersen

5 A (nr. 13) kl. 8-9 dansk ...........  
9-10 geografi ........  

- 10-11 regning .........

j hr. Johs. Andersen 

... - J. Møller

- E. Aagaard 
hr. P. Raaberg

- K. Velling
5 B (nr. 17) kl. 8-9 regning ........

9-10 dansk ...........
(nr. 15) - 10-11 naturhistorie .

... Viceinspektøren
}hr. V. Mogensen

- J. Møller
- Hakon Hansen
- E. Ennow

6 a (nr. 23) kl. 9-10 dansk ...........
- 10-11 regning ........

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

Jfru G. Thune

- A. Pedersen

Viceinspektricen 
}fru Ulla Hald

6 A (nr. 1) kl. 9-10 geografi ........ ... hr. J. Møller Viceinspektøren
(nr. 12) - 10-11 regning ........

- 11-12 dansk ...........
- V. Valentinussen
- R. Mathiesen

fru K. Mortensen 
- G. Thune

111 ea (nr. 25) kl. 8-11 tysk .............. ... frk. E. Oppenhagen hr. R. Mathiesen
111 eb (nr. 24) kl. 8-11 engelsk ........ ... hr. P. Opperby - E. Olsen
Ill E (nr. 22) kl. 8-11 fysik ............ - A. Laugsand - P. Jarbøl

ONSDAG DEN 21. JUNI

6 b’ (nr. 19) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

engelsk ........
regning ........
historie ........

... fru Gudrun Larsen 

... hr. A. Laugsand 

... fru G. Thune

hr. 
fru 
hr.

V. Valentinussen
Ulla Hald
A. Jeppesen

6 b2 (nr. 24) kl. 8- 9 naturhistorie . - E. Aagaard fru E. Kristiansen
- 9-10 dansk ........... - A. Pedersen hr. A. Jeppesen
- 10-11 regning ........ ... frk. R. Diderichsen fru Ulla Hald

6 B (nr. 11) kl. 8-9 dansk ........... ... hr. P. Opperby hr. P. Jarbøl
- 9-10 engelsk ........ - E. Olsen fru Gudrun Larsen
- 10-11 regning ........ - Georg Larsen - S. Jakobsen

7 a (nr. 26) kl. 8-9 dansk ........... ... fru Ulla Hald hr. E. Olsen
- 9-10 regning ........ - S. Jakobsen fru G. Thune
- 10-11 engelsk ........ ... fru Gudrun Larsen frk. E. Oppenhagen

7 au (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ........... ... Viceinspektøren hr. J. Møller
- 9-10 naturhistorie . fru E. AagaardJhr. V. Mogensen
- 10-11 regning ........ - K. Mortensen

7 b (nr. 27) kl. 8-9 dansk ........... ... fru A. Pedersen - G. Thune
- 9-10 regning ........ ... frk. R. Diderichsen - E. Kristiansen
- 10-11 engelsk ........ ... fru A. Pedersen hr. P. Opperby

7 A (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ........... Jhr. Georg Larsen - V. Mogensen
- 9-10 regning ........ fru K. Mortensen
- 10-11 historie ........ - P. Raaberg hr. H. Bruun
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Gæstelærer.Lærer.
7 B (nr. 17) kl. 8- 9 historie ......... ... hr. A. Jeppesen hr. P. Raaberg

- 9-10 regning ........ ... P. Jarbøl - H. Bruun
- 10-11 engelsk ........ ... E. Olsen - A. Laugsand

3 f (nr. 23) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. R. Diderichsen fru S. Jakobsen
- 9-10 regning ........ ... hr. P. Raaberg hr. J. Møller
- 10-11 historie ........ ... E. Christophersen frk. Kragh Jensen

3 F (nr. 12) kl. 8- 9 regning ......... ... H. Bruun fru K. Mortensen
- 9-10
- 10-11

dansk ...........
geografi .........

...1
J ■ K. Velling hr. E. Christophersen

J. Møller
4 f (nr. 7) kl. 8- 9 dansk ........... ... E. Christophersen - K. Velling

- 9-10
- 10-11

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

...1
,J ■ V. Valentinussen - P. Opperby

P. Jarbøl
III ea (nr. 25) kl. 8-11 dansk ........... ... fru E. Michelsen frk. I. Dahlerup
III eb (nr. 15) kl. 8-11 naturhistorie . ... J. Baungaard hr. Hakon Hansen
III E (nr. 1) kl. 8-11 geografi ......... ... hr. K. Danielsen fru I. Orloff Jørgensen

io10—1115.I besøgsdagene holdes frikvarter kl. 850—8M

Ny Carlsberg Vejens skole, marts 1961.

Skotte Bych.
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