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Ny Carlsberg Vejens 
skole

1961-62



Skoleårets afslutning.

Tirsdag den 19. juni er skolefridag. Udstilling af elevarbejder arran
geres.

Onsdag den 20. og torsdag den 21. juni indbydes forældre eller 
værger samt enhver, der har interesse for skolens arbejde, til at 
overvære undervisningen.

Skema over besøgstider findes på side 14-15.

Udstilling af elevarbejder i håndarbejde, sløjd og formning i 
drengenes gymnastiksal er åben begge dage kl. 9-11 og onsdag 
aften kl. 19-21.

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

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

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

Nyt skoleår.
Mandag den 13. august er første skoledag for alle klasser undtagen 

1 .-klasserne. Skolegangen varer to timer.

Mandag den 20. august kl. 9,00 er første skoledag for de nye 1 .-klas
ser. Skolens inspektør byder børn og forældre velkommen i piger
nes gymnastiksal. Indgang fra Slesvigsgade.
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Meddelelser.

Skolen har i skoleåret 1961-62 haft ca. 925 børn fordelt på 37 klasser.
De 27 klasser omfattede børnene i den undervisningspligtige alder, 1 .—7..klasse. 

Desuden havde skolen to 8. klasser og to 1. realklasser i henhold til den nye skole
lov, én eksamensfrimellemskoleklasse, tre eksamensmeilemskoleklasser og to real
klasser efter gammel lov.

Til mellemskoleeksamen i maj-juni 1961 indstilledes 54 elever, som alle 
bestod. Følgende gennemsnitskarakterer opnåedes: 3 ug4-, 5 mg + , 20 mg, 18 
mg4-, 6g+ og 2 g.

Mellemskoleeksamen afholdes sidste gang i maj-juni 1962.

Til realeksamen i maj-juni 1961 indstilledes 47 elever. 46 elever bestod 
eksamen og opnåede følgende gennemsnitskarakterer: 7 mg+, 17 mg, 12 mg4-, 
7g+ og 3 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 inden for stat 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 3. og 4. eksamensfri mellem
skoleklasser blev i juni 1961 udskrevet henholdsvis 24 og 20 elever, mens 23 elever 
fortsatte skolegangen.

Flidspræmier: Ved skoleårets afslutning modtog følgende elever flidspræmie:

7. a Johanne Nielsen 3. Fm Karsten Fabricius,
7. A Hans Ole Kirk, Steen Hansen,
3. fm Inger Marie Hansen Gert Rasmussen,

Randi Hjorth, Leif Hansen,
Käte Nybroe, Torben Pedersen,
Conni Andersen, real Britta Ankerkilde,
Anita Larsen, Ingelise Mikkelsen,
Kirsten Andersen,

Real
Lis Olsen 
Leif Larsen, 
Kjeld Petersen, 
Steen Olsen, 
Ib Sørensen.
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Forældrekredsens boggaver blev tildelt følgende elever:

Real Tage Rugaard, 
IV em Annelise Pedersen,

4. fm Bente Rasmussen, 
Connie Sørensen

1962 — et mærkeår.
Årets mellemskoleeksamen er den sidste ved Ny Carlsberg Vejens skole. Her

med ophører den skoleform, der knyttede sig til Almenskoleloven af 1903, og som 
igennem årene har givet eleverne en god uddannelse. Skolen ønsker eksamens- 
mellemskolens sidste demittenter hjertelig til lykke.

1 år udskrives ligeledes for sidste gang elever fra den eksamensfrie mellem
skole, der blev indført med skoleloven af 1937. Denne skoleafdeling har praktisk 
taget i al den tid, den har bestået, været omdiskutteret og ofte stærkt - også for 
stærkt — kritiseret.

Det hold elever, der i år forlader skolens 4. fm, skal ikke kritiseres. Det har 
været et godt hold elever, der på bedste måde har repræsenteret deres skoleafde
ling. De har gennem godt arbejde og flid opnået et absolut tilfredsstillende resultat, 
som skolen ønsker til lykke med.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor er åbent på alle skoledage kl. 12-13 og tillige onsdag kl. 
17'"-1830. Tlf. VE 3801.

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.

/ real og 8. klasse. Opmærksomheden henledes på, at børn, der har påbegyndt 
undervisning på disse klassetrin, ikke uden skolenævnets samtykke kan udskrives 
i løbet af skoleåret.

Skolens distrikt er fælles med Alsgades skole. Det omfatter: Alsgade, Ame- 
rikavej, Angelgade, Arkonagade, Asger Rygs Gade, Ballumgade, Bevtoftegade. Bis
sensgade, Bodilsgade, Bustrupgade, Carlsberg, Carstensgade, Dannevirkegade. 
Dybbølsgade, Ejderstedgade, Enghave Passage, Enghavevej (nr. 61-79 og 22-76), 
Erik Ejegods Gade, Ernst Meyers Gade, Esbern Snares Gade, Flensborggade (nr. 
31-61 og 26-40), Flæsketorvet, Freundsgade, Gasværkshavnen, Godsbanegade. 
Haderslevgade (fra nr. 39 og 34), Hedebygade, Heilsgade, Høkerboderne, Inger- 
slevsgade, Jerichausgade, Kalvebod Brygge (fra Ved Godsbanen til Dybbølsbroen ), 
Kammasvej (lige nr.), Knud Lavards Gade, Krusågade, Küchlersgade, Kødboderne, 
Lundbyesgade, Lyrskovsgade, Møgeltøndergade, Ny Carlsberg Vej, Oehlenschlæ- 
gersgade (fra nr. 71 og 72), Palnatokesgade, Pasteursvej, Rahbeks Allé (nr. 1-15 
og 21), Rejsbygade, Reventlovsgade (ulige nr. og 16-32), Røddinggade, Sankel- 
marksgade, Sigerstedgade, Skelbækgade, Skjalm Hvides Gade, Slagtehusgade, Slag
terboderne, Slesvigsgade, Slien, Sommerstedgade, Stenderupgade, Sønder Boule
vard, Theofilus Hansens Gade, Trøjborggade, Tøndergade, Valdemarsgade (nr. 
55-89 og 36-72), Vesterbrogade (nr. 115-151 og 122-150), Vesterfælledvej.

Tandklinikken er åben hver skoledag kl. 8-15. Indgang Slesvigsgade nr. 4. 
Tlf. VE 4831.

Skolelæge og skolesundhedsplejerske. Ejderstedgade 172. Oplysning om 
træffetid fås ved henvendelse på skolens kontor.

Forsømmelser. Når et barn forsømmer på grund af sygdom, skal skolen så
vidt mulig have besked herom samme dag. Blanket til lægeattest fås på skolens 
kontor.

Ved forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, skal skolens tilladelse indhentes 
forud for forsømmelsen.
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I årets løb.

Mindeord.
Skolebetjent Kaj Sørensen. Den 12. januar 1962 modtog skolen budskabet om 

Kaj Sørensens dødsfald. Kaj Sørensen havde været skolebetjent i mere end 20 år, 
først ved Nørre Allé og i de sidste syv år ved Ny Carlsberg Vej skole. Kaj Sørensens 
virke som skolebetjent var præget af hans samvittighedsfuldhed og beskedenhed. 
Han hørte til de stille naturer, men de, der lærte ham nærmere at kende, vil mindes 
ham for hans stilfærdige lune og venlige væsen. Æret være hans minde.

Forældrekredsens formand. Lørdag den 10. marts døde Svend Nielsen, formand 
for Ny Carlsberg Vejens skoles forældrekreds og venner. Svend Nielsen var kun 
formand i halvandet år, men længe nok til, at vi på skolen fik et stærkt indtryk af 
hans positive holdning over for alt, hvad der angik Ny Carlsberg Vejens skole, og 
især hans helhjertede interesse for skolens elever. Vi lærte Svend Nielsen at kende 
som et fint og levende interesseret menneske, hvis minde vi vil ære.

Personalia.
Ved afslutningen af skoleåret 1960—61 forlod overlærer frk. Kragh Jensen vor 

skole.
Et langt livs trofast virke ved vor skole er dermed afsluttet. Frk. Kragh Jen

sen yndede at virke blandt og med de yngste elever, hvor hendes fortællerevne rig
tig kom til sin ret. Et rigt fond af belæsthed og oplevelser fra mange rejser forstod 
hun at øse af i sin undervisning.

De kolleger, der kom til at kende frk. Kragh Jensen bedst, fandt i hende et 
venligt, forstående og hjælpsomt menneske; samtaler med hende var aldrig kedelige.

Inspektør og kolleger ønsker frk. Kragh Jensen et godt og langt otium.

Udnævnelse. I oktober 1961 udnævntes overlærer, fru Agnete Pedersen til 
skoleinspektør ved den Classenske Legatskole. Fru Agnete Pedersen havde gennem 
alle sine læreår været knyttet til Ny Carlsberg Vejens skole og her udført en gerning, 
der blev højt værdsat af såvel elever, forældre som kolleger.

Skolen takker fru Pedersen for dygtig indsats både i det daglige arbejde og 
ved festlige lejligheder og ønsker hjertelig til lykke med den nye stilling.

40-års jubilæum. Den 1. august 1961 kunne overlærer, frøken Rigmor Pienge, 
der siden 1921 har været knyttet til Ny Carlsberg Vejens skole, fejre 40-års jubi
læum for sin ansættelse ved Københavns kommunale skolevæsen.

Nye lærere i 1961-62. Ved skoleårets begyndelse blev fru Bodil Havgaard, 
hr. Jørgen Jacobsen og hr. G. Thorning ansat som lærere ved skolen, og den 1. de
cember overtog kommunelærer, fru K. Skjoldager det skema, der var blevet ledig 
ved fru Agnete Pedersens udnævnelse.
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Endvidere har fru Lily Olsen og hr. seminarieelev Ib Schøtt vikarieret for hen
holdsvis viceskoleinspektør, fru Mimi Sørensen og hr. kommunelærer Jens Møller, 
der begge har haft orlov på grund af videreuddannelse.

Ny skolebetjent. Den 1. marts 1962 tiltrådte hr. Benny Berthelsen stillingen 
som skolebetjent her ved skolen.

Bedre lokaler. I det sidste par år er der sket betydelige bygnings- og lokale
mæssige forbedringer på Ny Carlsberg Vejens skole.

I skoleåret 1960—61 fik vi nyt centralvarmeanlæg, nyt renselsesbad og ny sløjd
sal. I august 1961 tog vi det smukke nye skolekøkken i brug. Også tegnesalen er ved 
at blive moderniseret, og i sommerferien i år vil der blive indrettet nyt skolebiblio
tek og ny læsestue. Endvidere vil den påbegyndte restaurering af skolens trapper og 
gange blive fortsat.

Forældremøder. Den 7. og 8. november afholdtes forældredage. Besøget var 
stort på de laveste klassetrin.

Den 8. november talte skolens inspektør ved et aftenmøde for forældrene om 
„Skolegangsforholdene efter 5. klasse“.

Forældrekredsens julefest fandt sted den 13. december.
Den 30. januar 1962 afholdtes 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 en del af 
skolens klasser i årets løb foretaget udflugter, ekskursioner, aflagt besøg på udstil
linger og været på lejrskole eller deltaget i ferierejser.

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

Den sidste dag før juleferien samledes eleverne fra de små klasser til juleafslut
ning med juletræ og underholdning i gymnastiksalen. Juleafslutningen for de større 
elever foregik i klasserne.

Til bal hos kong Neptun. 1 februar måned afholdtes det årlige skolebal, der 
lige som forrige år var delt på to dage. Ballet var arrangeret af realklasserne i sam
arbejde med deres klasselærere og hr. Ennow under devisen Til bal hos kong Nep
tun. Væggene og loftet var smukt pyntet og dekoreret så man virkelig følte sig hensat 
til havets bund. Eleverne så ud til at befinde sig godt i det „våde“ element. -

I pausen demonstrerede nogle elever deres dramatiske talenter for et velvilligt 
og lydhørt publikum.

Mens ballet for ældste hold var lidt svagt besøgt, kunne man glæde sig over 
et mere end udsolgt hus til de yngstes bal. der i det hele taget var en ubetinget 
succes.
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Musikken blev leveret af det fortræffelige orkester Pete Bell Music, og den stod 
naturligvis i årets modedans: twistens tegn.

Hjælp til u=Iandene. Skolens børn har været ivrige deltagere i årets indsam
linger til udviklingslandene.

Indsamlingen til spedalske børn indbragte kr. 1.031,20. Heraf indsamlede 
7. A alene kr. 125,—.

Den store u-Iandshjælp kaldte i høj grad på børnenes opfindsomhed. Det stør
ste beløb ca. kr. 730,— gav IV a’s æbleskivebagning, men også andre fornøjelige 
arrangementer: kabaretforestillinger, dukketeater, auktioner og almindelige klas
seindsamlinger gav betydelige beløb. I alt har skolen indsamlet over kr. 2.200,-.

Selv om børnene måske under indsamlingen først cg fremmest gribes af den 
konkurrenceatmosfære, som er nødvendig for at få gang i indsamlingen, føler vi os 
ikke i tvivl om, at de også forstår betydningen og nødvendigheden af de hjælpeak
tioner, der i de rige lande sættes i gang for at yde u-landene hjælp.

Avisindsamling. Til næste år har skolen 50 års jubilæum. Noget program 
for jubilæet er naturligvis endnu ikke fastlagt, men skolen vil i hvert fald søge at 
festliggøre denne runde fødselsdag for børnene.

Hertil skal der bruges penge, og derfor iværksatte skolen i april måned en 
avisindsamling, der i alt indbragte kr. 1.730,20.

Vi takker hjemmene for god medvirken, men gør samtidig opmærksom på, 
at vi kommer igen med ny avisindsamling i begyndelsen af det nye skoleår. Vi håber 
på fortsat god støtte. — Gem allerede aviser nu.
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Lejrskolen i Fuglsø på Mols.

Under ledelse af klasselæreren hr. A. Laugsand og K. Danielsen, som faglig 
instruktør, var IV E i lejrskole sidst i september måned 1961.

Ideen med denne lejrskole var at lade eleverne indleve sig i et typisk dansk 
istidslandskab med alt, hvad dette rummer af naturskønhed. Stoffet er en væsentlig 
del af klassens eksamensstof.

Et veloplagt lejrskolehold gik til opgaverne med energi og humør.
Også andre emner toges op til behandling. Oltidsminder (Posekær Stenhus, 

landets største), en middelalderborg (Kalø Slot), en landsbykirke (Tved Kirke) 
og kystlinier med erosion og opbygning af marint forland m. m.

For alt det sete og undersøgte udarbejdede eleverne på stedet en arbejdsmappe. 
Det blev til mange fine rapporter, der senere i livet vil bringe bud om en dejlig tid 
i godt kammeratskab - om skolen i det fri, hvor tingene bliver nære og virkelige.

Vi er sikre på, at mange lejrskoledeltagere senere vil vende tilbage til denne 
vidunderskønne egn, som de fik oplevet i al slags vejr. Vejret spiller på disse kanter 
en overordentlig stor rolle for naturoplevelsen.

K. Danielsen.

Gravhøjen undersøges for soltegn.
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Vandrehjem i Bernkastel ved Mosel.

IV EM i Tyskland.
Den 22. juni—1. juli foretog IV EM en udenlandsrejse til Rhinen, Mosel, Luxem

bourg og Belgien under ledelse af Verner Mogensen og Harald Bruun.
Turen gik over Grossenbrode, Hamborg, Køln, Bernkastel, Luxembourg. Han- 

sur-Lesse. Trier, Rüdesheim og tilbage over Marburg og Lübeck.
Det vil ikke være muligt på dette sted at opresumere, hvad vi så; men et er 

givet, turen var en meget stor oplevelse for alle, ikke mindst besøget i de belgiske 
drypstenshuler, ligesom sejlturen på Rhinen var meget fornøjelig og en behagelig 
afbrydelse af buskørselen.

De smukke og imponerende bjerglandskaber, vi kørte igennem, blev selvfølge
lig fotograferet i en uendelighed. Vi kunne da også fremvise en fin samling lysbil
leder ved en forældreaften kort efter sommerferien, hvor vi genopfriskede rejse- 
minderne.

V. M.
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Fritidsvirksomhed.
Læsestuen er igen i år blevet flittigt besøgt. I forbindelse med læsestuearbej

det har der været afholdt skak- og damturneringer.

Skakturneringen : Skolens vandrepokal blev vundet af Jørgen Nielsen, Real.; 
og den nye pokal, der blev skænket af skolenævnet til den bedste begynder, blev 
vundet af Ib Vagn Jensen, 6. A.

Damturneringen : Bogpræmierne blev vundet af følgende elever: Connie 
Hansen, 7. b2, Jannie Nielsen, 4. v og Rene Kaysen, l.u.

Filmklubben har i år kunnet tilbyde sine mange medlemmer otte film til en 
abonnementspris af kr. 6,-.

Musikundervisning. Musikpædagog, fru Juul Petersen og seminarielektor 
Jørgen Jørgensen har igen i år forestået undervisningen i henholdsvis klaver og 
violinspil.

Klaverundervisningen har haft god tilslutning, og umiddelbart før jul viste 
samtlige elever ved en lille koncert for forældre og pårørende, hvad de havde lært.

Henvendelse om deltagelse i musikundervisningen rettes til skolens kontor.

Idræt. Fra sommerferien til efterårsferien har der på Bavnehøjbanerne været 
adgang til undervisning i atletik for elever fra 5. klasse og opefter. Ialt lykkedes 
det piger og drenge her fra skolen at erhverve 79 idrætsmærker.

Forældrekredsen.

„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 hvert år boggaver til flinke elever.

Foreningens julefest den 13. december med korsang, musik, elevoptræden, 
amerikansk lotteri m. v. samlede som sædvanlig fuldt hus.

Skolen takker foreningen for venlig imødekommenhed og god hjælp og støtte.
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Skolenævnets virksomhed.

Skolenævnet har i det forløbne år jævnligt holdt møder til drøftelse af de pro
blemer, 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 besøg 
i hjemmene hos forsømmende elever. I et enkelt tilfælde, hvor forsømmelsen var 
af særlig grov art, har det været skolenævnet nødvendigt at henlede børneværnets 
opmærksomhed på det pågældende hjem.

Ved forældredagene den 7. og 8. november besøgtes skolen af et stort antal 
forældre, der overværede børnenes undervisning, og som havde lejlighed til at tale 
med børnenes lærer.

Skolenævnet har været medindbyder, til de møder, der i årets løb er afholdt 
på skolen.

Skolenævnet har i år haft en samtalekreds over emnet „Vore børns skolegang“, 
med skolens inspektør, hr. Skotte Bych som leder. Samtalekredsen strakte sig over 
12 aftener og var godt besøgt. Hr. Frank Madsen havde den praktiske ledelse af 
kredsen.

Skolenævnet har holdt sig underrettet om de sociale og hygiejniske foranstalt
ninger på skolen.

Gunner Nielsen.
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Arsafslutningen 1962.

ONSDAG DEN 20. JUNI
Lærer. Gæstelærer.

1 u (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ....... ....... fru B. Havgaard
- 9-10 regning .... ....... hr. J. Jacobsen

1 V (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ....... ....... frk. R. Pienge
- 9-10 regning .... ....... hr. G. Thorning

1 X (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ....... ....... G. Thorning
- 9-10 regning .... ....... Schütt

2 u (nr. 2) kl. 10-11 dansk ....... .... K. Velling
- 11-12 regning .... ....... fru S. Jakobsen

2 V (nr. 4) kl. 10-11 dansk ....... ....... frk. I. Dahlerup
- 11-12 regning .... ....... fru U. Hald

2 X (nr. 6) kl. 10-11 dansk ....... ....... hr. J. Jacobsen
- 11-12 regning .... ....... fru K. Mortensen

3 u (nr. 18) kl. 10-11 dansk ....... ....... hr. V. Mogensen
- 11-12 regning .... ....... P. Opperby

3 V (nr. 20) kl. 8- 9
- 9-10

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

I fru E. Kristiansen

3 X (nr. 5) kl. 8-9 dansk ....... ....... hr. P. Raaberg
- 9-10 regning .... ....... G. Larsen

4 u (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ....... ....... fru J. Baungaard fru K. Mortensen
- 9-10 regning .... ....... frk. R. Diderichsen - J. Wexøe

4 V (nr. 17) kl. 9-10 
- 10-11

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

....... 1....... f - R. Pienge -
J. Baungaard
E. Aagaard

4 X (nr. 18) kl. 8- 9
- 9-10

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

.......L|fru S. Jakobsen hr. J. Jacobsen
K. Danielsen

4 A (nr. 14) kl. 8- 9 dansk ....... ....... hr. E. Ennow fru E. Aagaard
(nr. 3) - 9-10 regning .... ....... H. Bruun - B. Havgaard

4 B (nr. 31) kl. 8- 9 dansk ....... ....... E. Christopersen hr. Schütt
- 9-10 regning .... ....... K. Velling - Johs. Andersen

5 u (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ....... ....... H. Bruun - G. Larsen
(nr. 15) - 9-10 biologi ...... ....... fru L. Olsen - E. Christopher sen
(nr. 19) - 10-11 regning .... ....... hr. H. Bruun fru L. Olsen
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Lærer. Gæstelærer.
5 v (nr. 21) 

(nr. 16)
kl. 9-10
- 10-11
- 11-12

historie .... 
dansk .......  
regning ....

....... hr.

....... I

....... ( ■

P. Opperby

V. Valentinussen

hr. E. Ennow
fru B. Hav guard
hr. J. Jacobsen

5 x (nr. 23) kl. 8- 9 regning .... ....... P. Opperby frk. R. Diderichsen
- 9-10 dansk ....... ....... fru K. Mortensen fru E. Aagaard

(nr. 15) - 10-11 biologi ...... ....... hr. G. Thorning - J. Baungaard
5 A (nr. 15) kl. 8- 9 biologi ...... E. Michelsen

hr. V. Mogensen
(nr. 32) - 9-10 dansk ....... 1 fru fru U. Hald

- 10-11 regning .... ....... E. Kristiansen - E. Michelsen
6 a (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ....... ....... L. Olsen hr. K. Danielsen

- 9-10 biologi ...... ....... hr. V. Mogensen fru I. Orloff-Jørgensen
- 10-11 regning .... ....... fru U. Hald - K. Mortensen

6 A (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ....... ....... hr. Johs. Andersen hr. K. Velling
- 9-10 engelsk .... ....... V. Valentinussen - P. Raaberg

(nr. 1) - 10-11 geografi .... ....... Johs. Andersen - Christophersen
I A (nr. 11) kl. 8-11 engelsk .... ....... E. Olsen fru K. Skjoldager
1 a (nr. 25) kl. 8-11 historie .... ....... fru G. Thune hr. Hakon Hansen

Tilsyn med udstilling i drengegymnastiksalen:

hr. Johs. Høyer — hr. E. Ennow.

TORSDAG DEN 21. JUNI

6 b (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ........ .... hr. P. Raaberg hr. G. Larsen
- 9-10 engelsk ...... .... fru G. Larsen - P. Opperby

(nr. 15) - 10-11 biologi ....... .... frk. I. Dahlerup fru E. Aagaard
6 B (nr. 12)

(nr. 15)
kl. 8- 9

- 9-10
dansk .........
biologi ....... jhr. Hakon Hansen hr. 

fru
G. Thorning
E. Aagaard

(nr. 12) - 10-11 engelsk ...... .... E. Olsen - G. Larsen
7 a (nr. 25) kl. 8- 9

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

} fru G. Thune - E. Aagaard
U. Hald

- 10-11 engelsk ...... .... K. Skjoldager hr. ]. Jacobsen
7 bl (nr. 26) kl. 8- 9 engelsk ...... .... G. Larsen fru K. Skjoldager

(nr. 27) - 9-10 dansk ........ .... frk I. Dahlerup hr. A. Laugsand
(nr. 22) - 10-11 naturlære ... .... hr. A. Laugsand fru U. Hald

7 b2 (nr. 27) kl. 8- 9 tysk ........... .... frk E. Oppenhagen hr. P. Opperby
(nr. 26) - 9-10 dansk ........ .... fru K. Skjoldager frk R. Diderichsen

- 10-11 regning ...... .... frk R. Diderichsen fru S. Jakobsen
7 A (nr. 15) kl. 8- 9 biologi ....... .... hr. V. Mogensen

(nr. 13) - 9-10 dansk ........ .... R. Mathiesen hr. Schütt
- 10-11 regning ...... .... V. Valentinussen
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Lærer. Gæstelærer.
7 B (nr. 22)

(nr. 12)
(nr. 8)

kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

naturlære ...... 
tysk ..............  
dansk ...........

... hr. A. Laugsand 
V. Mogensen 
P. Opperby

hr. V. Valentinussen 
frk. E. Oppenhagen 
fru L. Olsen

8 a (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ........... ... fru U. Hald - S. Jakobsen
(nr. 8) - 9-10 regning ......... ... S. Jakobsen hr. J. Jacobsen
(nr. 14) - 10-11 orientering ... ... hr. E. Ennow - V. Mogensen

8 A (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ........... - K. Vellingiviceinspektøren
- 9-10 orientering ... • ■ •' - G. Larsen
- 10-11 regning ........ ... hr. G. Larsen - G. Thorning

4 fu (nr. 7) kl. 8- 9 tysk .............. ... R. Mathiesen - J. Jacobsen
- 9-10 regning ........ ... P. Raaberg - K. Velling
- 10-11 dansk ........... ... K. Velling - R. Mathiesen

I A (nr. 11) kl. 8-11 historie ........ ... A. Jeppesen - E. Christophersen
I a (nr. 1) kl. 8-11 geografi ........ ... fru Orloff-Jørgensen - K. Danielsen

Tilsyn med udstilling i drengegymnastiksal:

fru J. Wexøe — hr. E. Ennow.

I besøgsdagene holdes frikvarter kl. 85°-855, Ø^-Ø50, 10“’-ll15.

Ny Carlsberg Vejens skole, juni 1962.

Skotte Bych.
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Melodi: Å kjøre vatn.

Vor skole samler os her i dag, 
fordi et arbejdsår nu ender.
Vi har haft prøver i mange fag, 
og får fra bukkene man kender. 
Så er det tid at hente sommersol, 
nu er vi trætte af vor skolestol,

af bog og kridt,
af sort og hvidt,

vi ønsker kun at se det grønne.

Hvor hylden blomstrer og lærken slår, 
og frøen kvækker glad i kæret, 
hvor vinden vifter om bondens gård, 
der kan vi glemme alt besværet.
Skal børn fra Vesterbro på sommerkur, 
sker det på mark og strand og vandretur.

Alle vi må 
cykle og gå 

og komme rigtig langt fra skolen.

De store er her for sidste gang, 
før de skal ud at leve livet.
Det, som de ønskede dagen lang, 
er pludselig så fast og givet.
Som små i første kom de pænt herhen, 
som fuldbefarne rejser de igen.

Skole som hjem 
ønsker for dem, 

at heldet følger deres veje.

Når fernisduften så breder sig 
helt ud til dem i ravnekrogen, 
må skolebørnene finde vej 
igen til N.C.S. og bogen.
Men lad os glemme det en lille tid, 
først følger frihed efter stille flid.

Farvel og væk 
med bog og blæk, 

nu vil vi ud at fejre sommer.

Ellen Michelsen.
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