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NY ØSTENSGÅRD
skole

1959-60



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1960.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 

således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 
regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen 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 gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme 

(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger,

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, parodysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis') samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest eftersygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.



Ny Østensgård skole.

Mellemskoleeksamen.
I960.

IV A (16 dr.).

Maj. Eksaminator. Censor.
Mand. 16. kl. 8 (fysikl.) reg. & m. Carl Mortensen Johs. Jepsen
Torsd. 19. kl. 8 (fysikl.) fysik ......  Poul Prip Ejner Rasmussen
Mand. 23. kl. 8 (nr. 1) geografi.. Freilif Mortensen Ejner Markeprand
Lørd. 28. kl. 8 (bogudi.) tysk ........ Egon Stich Ingeborg Rasmussen
Juni.
Onsd. 1. kl. 8 (læsest.) historie .. Kai Garulf Helga Tingsgaard
Torsd. 9. kl. 8 (læsest.) engelsk .. Jytte Døør Poul Kragh

IV a (28 p.).

Maj. Eksaminator. Censor.
Tirsd. 17. kl. 8 (læsest.) reg. & ni. Jytte Bagge Andersen Vagn Nørbæk Pedersen
Fred. 20. kl. 8 (læsest.) dansk .... Aase Kristensen Agnete Christiansen
Onsd. 25. kl. 8 (læsest.) historie .. Else Linholter Johs. Kærdrup-Larsen
Mand. 30. kl. 8 (læsest.) engelsk .. Jytte Døør Gudrun Klint
Juni.
Fred. 3. kl. 8 (nr. 1) geografi.. Else Linholter Agnete Christiansen
Torsd. 9. kl. 8 (nathl.) naturh. .. Aase Kristensen K. Grove-Rasmussen

Censorerne er fra Rødkilde skole.

Maj.
Tirsd. 31. kl. 9 (sløj dl.) sløjd .....  Bent Nielsen Arne Jessen, (Hellig Kors).
Juni.
Onsd. 1. kl. 9 (hndarbl. ) håndarb. . Ellen Christoffersen Signe Goldbach, (Engh. Plads).

Torsd. 2. kl. 9 (tegnel.)
[Deetje Moldt 

tegning - yQie Gade Mikkelsen Birgitte Schouboe, 
(Engh. Plads )

Pause kl. 101A—12.

Maria Jensen.
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Ny Østensgård skole.

Realeksamen.
I960.

Maj. 
Mand.

Torsd.

Lørd.

Onsd. 
Lørd 
Tirsd.
Juni. 
Torsd. 
Onsd. 
Fred.

Maj. 
Lørd. 
Tirsd. 
Fred. 
Mand. 
Onsd. 
Mand.
Juni. 
Torsd.

Onsd. 
Fred.

rA (19 dr., iransk 18).

Eksaminator. Censor.
16. kl. 8 (læsest..) engelsk .. Peter Tendal ovl. K. A. Larsen, (b)

Assens.
19. kl. 9 (læsest.) fransk ... Bent Jensen ovl. Ingeborg

Lundsgaard, (b) Viborg.
21. kl. 8 (læsest.) rg.&artm. Poul Prip skolebest. Arent

Filtenborg, (b) Tåstrup.
25. kl. 8 (nathl.) naturh. .. Aase Kristensen K. Grove-Rasmussen
28. kl. 8 (læsest.) dansk .... Chr. Bjørnild Birthe Foersom
31. kl. 8 (læsest.) tysk ....... Poul Milberg Petersen Ingeborg Rasmussen

2. kl. 8 (fysikl.) fysik ...... Poul Prip Louis Vedelsbv
8. kl. 8 (bogudi.) historie .. Chr. Bjørnild Vibeke Mouritzen

10. kl. 8 (nr. 1) geografi ..

r a (18

Freilif Mortensen

p., r. + m. 15, ir. 12).

Eksaminator.

Ejner Markeprand

Censor.
14. kl. 8 (fysikl.) rg.&artm. Poul Prip Birthe Foersom
17. kl. 8 (nathl.) naturh. .. Aase Kristensen Poul Frølich
20. kl. 8 (bogudi.) historie .. Kai Garulf Helga Tingsgaard
23. kl. 8 (læsest.) engelsk .. Peter Tendal Elly Petersen
25. kl. 8 (fysikl.) fysik ...... Poul Prip Louis Vedelsby
30. kl. 8 (nr. 1 ) geografi .. Else Linholter viceinsp. E. Præstekjær, (b) 

Odense.

2. kl. 8 (læsest.) tysk ....... Egon Stich ovl., cand. mag.
Chr. Poulsen, (b) Århus.

8. kl. 8 (læsest.) dansk .... Kai Garulf Birthe Foersom
10. kl. 8 (læsest.) fransk ... Bent Jensen Else Olsen

(b) censor beskikket af ministeriet. 
Øvrige censorer fra Rødkilde skole.

Pause kl. 10''-12.

Maria Jensen.



Skoleefterretninger.

Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

klasser lørdag den 18. juni, mandag den 20. juni og tirsdag den 21. juni efter om
stående skema. Fra 4. klasse og opefter overværer en kollega undervisningen som 
gæst.

Elevernes opgaver fra den skriftlige årsprøve er fremlagt i de klasseværelser, 
hvor undervisningen finder sted.

Elevernes håndarbejder, tegninger og sløjdarbejder er fremlagt i drengenes 
gymnastiksal. - Der er adgang til at bese arbejderne i de tre dages læsetid samt 
mandag aften kl. 183°-1 930.

Onsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 23. juni og slutter den 11. august. Det nye skoleår 

begynder fredag den 12. august. Nyindskrevne børn til 1. klasserne møder dog først 
fredag den 19. august kl. 9.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 30. april 602 piger, 559 drenge, ialt 1161 børn.
Eleverne er undervist i 45 klasser fordelt således — grundskolen: 8 pige- og 

7 drengeklasser samt 11 fællesklasser, 1 pige- og 1 drengeklasse på a-linien samt 
1 fællesklasse på b-linien; den eksamensfri mellemskole: 4 pige- og 4 drengeklas
ser, eksamensmellemskolen: 2 pige-, 2 drenge- og 2 fællesklasser samt 1 pige- og 
1 drengerealklasse.

Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivning i årets 
løb kan det blive nødvendigt af pladshensyn at henvise til naboskoler; men henven
delse om indskrivning rettes i alle tilfælde til distriktsskolen.

Personalia.
Skolens lærerstab består af: Skoleinspektør, 2 viceinspektører, 2 overlærere, 

18 kvindelige og 29 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 8-9 og fredag kl. 12-13.
Skolesundhedsplejersken træffes daglig.
Skolens tandlægeafdeling er daglig åben kl. 830—15; den ledes af tandlæge 

Inge Thygesen med klinikassistent Birthe Haucke Nielsen.
Skolebespisningen forestås af økonoma Esther Andersen.
Skolebetjent Oscar Andersen bor Blommehaven 10.

3



I årets løb.
Den frivillige idræt på Valby Stadion gav dette år en uddeling til pigerne på 

110 skoleidrætsmærker og til drengene på 94.

Ved de københavnske skolers idrætsdag deltog 160 piger og 112 drenge.
3 pigehold gik til finalen på Østerbro Stadion: 5 a i stafetløb, III a i atletik og 

realklassen i håndbold. Pigerne fra realen spillede uafgjort med Johannesskolen i 
slutkampen og erobrede derved den første faneplade til skolen. - IV A drenge var i 
slutkamp i volleyball.

Ved det nordiske skoleidrætsstævne i Stockholm lykkedes det atter „Ny Østens
gård“ at få deltagere med. Marianne Hansen III a i fri idræt og Mogens Mathiasen 
III A i fodbold.

Der har været arbejdet ihærdigt med frivillig gymnastik og folkedanse i vinter
halvåret. Pigerne har deltaget i en opvisning i Rødkildevejens skoles sportshal og 
med forevisning ved et instruktionskursus for lærere på „Danmarks Højskole for 
Legemsøvelser“.

54 piger repræsenterede skolen ved den store gymnastikopvisning — ca. 1100 
piger fra 42 københavnske skoler - i Idrætshnset den 15. og 16. marts.

Drengene deltog med et elitehold i de københavnske skolers gymnastikturnering. 
De besejrede i tur og orden flere skoler, kom helt i finalen, hvor de blev nr. 2 = 
en ny faneplade til skolen.

Vintersæsonen afsluttedes med opvisninger for forældre og interesserede hen
holdsvis den 22. og 31. marts.

Svømning er indgået som led i skolens undervisningsplan. Den nye. svømmehal, 
der blev færdig i efteråret, blev modtaget med stor glæde og er flittigt blevet brugt.
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Mange piger og drenge har lært svømmekunsten eller forbedret deres tidligere fær
digheder i samme.

Politiets færdselsundervisning har omfattet alle klasserne fra 2. kl. og opefter.
16 . oktober afholdtes „cyklistprøve“. 122 elever deltog og 77 (63,11 %) be

stod. 5 kvalificerede sig til deltagelse i en afsluttende storkonkurrence mellem de 
københavnske skoler.

Feriekolonierne. I sommeren 1959 har skolen haft mange elever på feriekolo
nier, hvor børnene har tilbragt ca. 3 uger i smukke omgivelser og har hentet styrke 
til vintermånederne. — Pigerne har været på „Gillegård“ i Gilleleje og „Vesterlyng“ 
ved Hjerting. Drengene har været på „Hegedal“ ved Hobro, „Skansen“ ved Rørvig 
og „Gildal“, Set. Georggildets ferielejr på Bornholm. På samtlige kolonier har sko
lens lærerkræfter forestået arbejdet.
Lejrskoleophold.

17 .—23. august var 2 FA på lejrskole på Møn. — Stege, hvor vore cykler ven
tede os, modtog os med det dejligste solskin - og det holdt hele ugen.

Om det var det fine vejrs skyld, vides ikke, men overalt blev vi mødt med en 
venlighed og forståelse, der gjorde lejrskolen til den oplevelse, den også bør være. — 
Dejlige dage var det, selv om adskillige timer blev tilbragt ved skolebordet for at 
nedfælde eller diskutere dagens mange indtryk og oplevelser, der blev hentet vidt 
forskellige steder fra: Klintholm havn, Elmelunde kirke, Borre andelsmejeri, Klint
holm gods, på traveture til Jydelejet og langs med Møns klint. Alt i alt en vellykket 
tur, der vist mest enkelt og rammende karakteriseres af Søren, der slutter sin beret
ning: „Hjemturen gik godt, og da vi stod af toget på Hovedbanegården, længtes vi 
efter Møn“.

Ledere: Chr. Bjørnild og Bent Nielsen.

2 FB’s lejrskoleophold fandt sted fra 18.-24. september. Klassen, der havde 
lærerne Fløy og Gade Mikkelsen som ledere, boede på Valbyskolernes lejrskole i 
Spjellerup. Holdet besøgte — begunstiget af vejret — godset Juellinge, Spjellerup kirke, 
Fakse kalkbrud, Fakse bryggeri, Karise mejeri og Blåbæk vandmølle. 1 forbindelse 
med en heldagstur pr. bus aflagdes besøg på Holmegårds Glasværk samt herregår
dene Gisselfeldt og Bregentved.

2 fb tog 2. september på lejrskole til Møn, nærmere betegnet vandrerhjemmet 
„Solbakken“ i Sømarke. En uge tilbragtes i de smukke omgivelser i det dejligste 
sommervejr, man kunne tænke sig.

Allerede inden målet var nået, tog pigerne fat på den første opgave: Elmelunde 
kirke. De følgende dages ture gik - altid på cykel - til Liselund, Klintholm havn, 
Klintholm gods, Møens klint, Borre kirke, Borre andelsmejeri og den nærlig
gende skov.

De fleste dage var der lejlighed til at komme i vandet, hvilket pigerne rigtig 
benyttede sig af. Hver dag arbejdedes flittigt nogle timer i skolestuen eller - hvis 
det var muligt — i det fri. Næsten alle fritimer tilbragtes med boldspil.

Ledere: Inger Bremer og Emma Sloth.

5



III a var på lejrskole på Bornholm 20.-26. august. Vi boede i Onsbæk Blokhus 
lidt uden for Rønne. Vi havde dejligt vejr og var på 3 bilture øen rundt samt en 
sejltur fra Gudhjem til Rø. Der blev aflagt besøg i et silderøgeri, på Søholm keramik
fabrik og i Nylars kirke.

Ledere: Jytte Bagge og Astrid Beer.

Ill A var på Læsø fra 18.-26. august. Det var en oplevelse at lære denne sær
prægede ø og dens befolkning at kende. At læsøboerne er flinke og gæstfri, gik op 
for drengene, da de to og to besøgte forskellige bondegårde for at samle materiale til 
deres opgaver. På hjemturen havde vi næsten et døgns ophold i Frederikshavn. Det 
benyttede vi til at overvære en fiskeauktion og til en bustur til Skagen.

Ledere: Aase Kristensen og Peter Tendal.

IV A. I den første uge af sommerferien havde IV A en dejlig og oplevelsesrig 
tur til Harzen. Turen gik over Flensburg, Slesvig, Lübeck til Goslar (Harzen), 
hvor vi opholdt os i tre dage. Herfra foretog vi ture i bjergene (drypstenshule, svæve
bane, dæmningen ved Okerthal). Hjemrejsen foregik over Hamburg (havnerund
fart), Rendsburg, Itzehoe samt Padborg. Herfra med toget til København. Alt i alt 
en oplevelsesrig tur med mange underholdende og oplysende momenter.

Leder: Kai Garulf.

I november måned deltog skolen i forældreugen. 2. og 3. november var for
ældrene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser, og mange 
kom til stede. Den 5. november afholdtes aftenmøde. Efter at forældrene havde 
haft lejlighed til at samtale med lærerne og bese børnenes skriftlige arbejder i klasse
værelserne, samledes man i gymnastiksalen, hvor lærer Feyling instruktivt og 
i fængslende causerende form belyste emnet: „Idræt i skole og fritid“. Derefter vistes 
filmene: „Friluft“ og „Cyklisten“, og aftenen sluttedes med forevisning af den ny
åbnede svømmehal.

„Vor gode ven fra sommerfesten". 1959.
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„Glade jul, dejlige jul“.

November og december stod i skoleballernes tegn. Den 26. november festede 
6. og 7. klasserne med leg og dans. Den 1. december hyggede de store sig til tonerne 
af „Carls glade drenge“s orkester. Som aftenens clou kom calypsosangeren Eric 
Smith, der underholdt og dansede med pigerne. Det blev en fornøjelig og festlig aften 
af de helt store.

22. december samledes børnene i hold om det store juletræ i pigernes gymnastik
sal. - Det prægtige træ var atter i år en gave fra skolenævnet.

„Norden“s rejselektor: Fil. mag. theol, cand, fru Birgitta Horstmann gæstede 
skolen den 6. januar. Hun samledes med skolens store elever og talte over emnet: 
„En svensk kommer til Danmark“.

Fastelavn. Den 27. februar var der „halløj“ i den store gård. 3.—4.—5. klasserne 
slog katten af tønden. - 15 farverige tønder lyste op og ca. 400 børn slog til af alle 
kræfter. Kattekongerne blev hyldet og fik fine fastelavnsris. En morsom, men kold 
oplevelse.

24. marts havde skolenævnet arrangeret forældremøde. Aftenens taler, stats
skolekonsulent K. Helveg Petersen, løftede sløret for det undervisningsministerielle 
udvalgs arbejde med de nye læseplaner. Den rigt orienterende og saglige redegørelse 
fulgtes med største interesse af de fremmødte forældre og lærere, af hvilke mange 
deltog i den efterfølgende drøftelse.

Årets største og forhåbentlig festligste begivenhed har vi endnu til gode: 
Skolens 10 års jubilæum.

Fredag den 10. juni har skolens teater premiere på :„En cocktail - blandet af 
lige dele morskab og alvor“, og efter denne festlige optakt fortsætter vi om lørdagen 
med den store familiefest, hvor der bydes på et stort og fornøjeligt program med 
underholdning for store og små.
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Erhvervsvejledning: Skolens afgangsklasser har været samlet til 2 timers er
hvervsvejledning med foredrag og film ved kommunelærer V. Selmer Sørensen. 
Efter instruktionen har de enkelte klasselærere fortsat arbejdet på grundlag af hæftet 
„Mit fremtidige arbejde“ og „Erhvervskartoteket“.

I Skolescenens teater- og biografforestillinger har i 1959-60 deltaget henholds
vis 162 og 290 elever. IVA, IVa og realklasserne har desuden deltaget i arrange
menter på Det kgl. Teater.

De større klasser har aflagt besøg på forskellige museer, samlinger, institutio
ner og virksomheder.

Bogudlån. Skolens udlånsbibliotek kommer hvert år til at omfatte flere bøger. 
I øjeblikket har vi næsten 2600 bind, faglitteratur og skønlitteratur. Omtrent % er 
specielt egnede for småbørn, og de udlånes hovedsagelig af klasselærerne i 1., 2. 
og 3. klasserne. De fleste udlån sker fra skolens udlånslokale, som har åbent 6 timer 
om ugen. Udlånet er stigende.

Læsestue. Ligesom på andre københavnske skoler er skolens læsestue åben i 
fritiden. Besøget er stort. Børnene har her lejlighed til at læse lektier, benytte hånd
bogssamlingens bøger, løse opgaver i brug af disse, læse tidsskrifter, spille skak, 
tegne m. m. Af og til bliver der læst en historie eller på skolens båndoptager spillet 
bånd, der handler om børnebøger. Læsestuen har åbent 3 eftermiddage om ugen.

Skolehaven. 135 børn har med interesse arbejdet i skolehaven i det forløbne 
år. Ved flittig vanding blev tørken trodset, så udbyttet blev fint.

I det forløbne år er afholdt en række klasseforældremøder, hvor klassens lærere 
og forældre sammen drøftede klassetrinnets problemer. Det har været en stor op
muntring for lærerne, at forældrene i stigende antal møder op år efter år, udvider 
emnekredsen og hygger sig. Et talende vidnesbyrd om, at her er fundet en god form 
for udbygningen af samarbejdet mellem hjem og skole, forældre og lærere.

Afslutningen
finder sted tirsdag den 21. juni kl. 1 930 med uddeling af eksamensbeviser og præmier 
samt afskedstagen med de udgående elever. - Forældre og interesserede er vel
komne.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag aften kl. 1730— 

1830.

Indskrivning og udskrivning. Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1961—62 
modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et barn er 
undervisningspligtigt, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder, og det kan op
tages i skolen, hvis det fylder 7 år senest 31. januar 1962.

En elev kan udskrives til sommerferien 1960, hvis vedkommende på dette tids
punkt er fyldt 14 år. Det samme er tilfældet, hvis barnet ved skoleårets afslutning 
har gået i skole i 7 år og fylder 14 år senest den 31. januar 1961.

Forsømmelser og fritagelser. Meddelelse om en elevs fraværelse på grund af 
sygdom sendes til klasselæreren, så vidt muligt allerede den første sygedag. Fra
værelse af anden grund end sygdom må kun finde sted, efter at der forud er ind
hentet tilladelse hos elevens klasselærer eller skolens inspektør.

Ønskes et barn af helbredshensyn én dag fritaget for ophold på legepladsen i 
frikvarteret, må der medbringes skriftlig anmodning derom fra en af forældrene. 
Fritagelse for gymnastik og gymnastikbad — der er obligatorisk — kan i reglen kun 
ske på grundlag af en lægeudtalelse.

Ved forsømmelser uden gyldig grund kan skolenævnet ikende bøder i henhold 
til lovgivningens bestemmelser.

Cykletegn. De børn, der bor uden for skolens distrikt, kan efter anmodning 
fra hjemmet få tilladelse til at køre på cykel til skole. Der betales 75 øre i depositum 
for et cykletegn, og dette skal kunne forevises på forlangende. Cyklen skal stilles på 
den anviste plads og må være låst. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler 
eller cykeldele. Cykler må ikke henstilles i skolens nærhed.

Glemte sager. Da det meget ofte hænder, at eleverne glemmer beklædnings
sager på skolen, og at disse henligger, uden at det er muligt at få oplyst, hvem de 
tilhører, anmodes hjemmene om at mærke børnenes tøj med navn og på den måde 
være skolen behjælpelig i dens bestræbelser for, at børnene ikke mister deres tøj.

Glemte genstande anbringes i glemmeskabet, hvortil der mod skriftlig anmod
ning fra hjemmet er adgang i frikvartererne kl. 10 og 12, lørdag kun kl. 10. - Glemte 
sager opbevares iøvrigt kun i tre måneder, hvorefter de overgives til en velgørende 
institution.

Skolens bøger. De af skolen udleverede bøger bedes kontrolleret ved modta
gelsen og forsynet med navn, årstal og klasse. Skolen anmoder venligst forældrene 
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om at være børnene behjælpelige med at behandle bøgerne omhyggeligt og sørge for, 
at de altid er forsynet med bind med barnets navn. Ødelagte eller bortkomne bøger 
må erstattes.

Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnskolo
nier, beklædningsgenstande og julehjælp fra „Børnenes Kontor“, samt udlevering af 
træsko rettes til klasselæreren. Ligeledes anmodning om deltagelse i skolebespis
ningen.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselæ
rerne i det forløbne år har solgt for 9500 kr. mærker. - Der er grund til at bemærke, 
at sparemærkebeløbene nu indsættes på almindelige vilkår, således at pengene kan 
hæves, når det ønskes. Deres barn kan således nu af sine lommepenge spare sam
men til en af de ting, det ønsker sig.

Til forældrene.
Da det er af stor betydning for børnene og deres fremtid, at de tillige lærer 

lydighed, orden og høflighed, beder vi hjemmene være os behjælpelige i vor stræben 
med at lære eleverne at passe deres skolearbejde upåklageligt, at have deres ting i 
orden og at vise korrekt og høflig optræden over for såvel voksne som børn.

Ny Østensgård skoles distrikt.
Blommehaven, Blommestien, Blushøjvej, Borghaven fra 23 og 26, Bærhaven, 

Danhaven fra 27 og 32, Druehaven, Englodden, GI. Køge Landevej fra Folehaven 
til kommunegrænsen, Grønnehave Allé, Harrestrup Allé, Humlehaven fra 43 og 38, 
Kirsebærhaven, Stakhaven, Stakleddet, Urtehaven ulige nr. fra Frugthaven til kom
munegrænsen samt lige nr. fra 24, Vigerslevvej fra 281 og 282, Vinhaven fra 1 til 
53, Østergårds Allé. - Haveforeningerne: „GI. Enghave“, Folehaven; „Parkvæn
get“, GI. Køge Landevej; „Solhøj“, GI. Køge Landevej.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har i det forløbne år ligesom i de tidligere måttet behandle en 
række forsømmelsessager, og i en række tilfælde måttet ikende mulkt, ligesom 
enkelte forsømmelsessager har måttet overgives til børneværnet. Det er med be
klagelse, at skolenævnet må gå så vidt, men det kan ikke tolereres, at forældre uden 
påviselig grund holder børn hjemme fra skole. Vi må alle medvirke til at give vore 
børn et så godt startgrundlag som muligt, og her har det også betydning, at børnene 
får det bedst mulige ud af skolegangen.

Herudover har nævnet også behandlet en række udmeldelsessager, og det kan 
oplyses, at det er nævnets praksis kun at godkende udmeldelse fra III eksamensmel
lem og 3. eksamensfri mellem, når enten barnet er sygt, eller der er skaffet det en 
godkendt læreplads.

Endelig har skolenævnet deltaget med skolens ledelse i forskellige arrangemen
ter - herunder forældremøder.

Børge Jonasen, 
formand for skolenævnet.

Skolenævnets medlemmer.

Snedker Peder Glasdam, Druehaven 1.
Cand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads Allé 24.
Fuldmægtig, cand, polit. Børge Jonasen, GI. Køgevej 126 (formand).
Husmoder Karen Katzeff, Bekkersgård Vænge 22.
Værkfører Eigil Olsen, Folehaven 53.
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Årsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

Efter hver time er der frikvarter: Kl. 850—9 ; 9S0—1010; 11—1110;
12-1210 og 13—1310.

LØRDAG DEN 18. JUNI

III A (nr. 16) kl. 8-11 tysk ..................  Poul Milberg Petersen Bent Jensen
III a (nr. læ) kl. 8—11 engelsk ............. Jytte Falk Døør Peter Tendal

MANDAG DEN 20. JUNI

1 u (nr. 11) kl. 8- 9
9-10

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

....... Børge Petersen

....... Jytte Bagge Andersen
1 v (nr. 12) kl. 8- 9 dansk ........ ....... Lise Kelstrup

- 9-10 regning ..... ....... Roland Kofoed
1 x (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ........ ....... Egon Stich

- 9-10 regning ...... ...... Else K. Linholter
1 y (nr. 14) kl. 8- 9 regning ...... ...... Jan Jelved

- 9-10 dansk ........ ...... Bodil Kærn Jørgensen
1 z (nr. 15) kl. 8- 9 regning ...... ...... Aase Kristensen

- 9-10 dansk ........ ...... Poul Leth Petersen
1 æ (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ........ ...... Johanne Juul

- 9-10 regning ...... ...... Erik Høy
2 u (nr. 11) kl. 12-13 dansk ........ ...... Ove Jespersen

- 13-14 regning ...... ...... Bodil Kærn Jørgensen
2 v (nr. 12) kl. 11-12 dansk ........ ...... Ellen Christoffersen

- 12-13 regning ...... ...... Poul Milberg Petersen
2 x (nr. 13) kl. 12-13 dansk ........ ...... Inger Bremer

- 13-14 regning ...... ...... Peter Tendal
2 y (nr. 14) kl. 12-13 dansk ........ ...... Ingeborg Vang

- 13-14 regning ...... ...... Kai Garulf
2 z (nr. 15) kl. 12-13 regning ...... ...... Bent Nielsen

- 13-14 dansk ........ ...... Kirsten Rosenstock
3 A (nr. 20) kl. 10-11 dansk ........ ...... Erik Høy

- 11-12 regning ...... ...... Ove Jespersen
3 B (nr. 19) kl. 10-11 dansk ........ ...... Kjeld Andersen

- 11-12 historie ...... ...... Egon Stich
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3 C (nr. 5) kl. 10-11 dansk ............. .. Jan Jelved
- 11-12 regning .......... .. Bent Jensen

3 a (nr. 3) kl. 10-11 dansk ............. .. Helene Lipka Hansen
- 11-12 regning .......... .. Emma Sloth

3 b (nr. 4) kl. 10-11 regning .......... .. Kirsten Rosenstock
- 11-12 dansk ............. .. Else K. Linholter

3 c (nr. 24) kl. 9-10 dansk ............. .. Aase Kristensen
- 10-11 regning .......... .. Poul Leth Petersen

4 A (nr. 20) kl. 8- 9 regning .......... .. Kjeld Andersen Ingeborg Vang
- 9-10 dansk ............. .. Bent Jensen Egon Stich

4 B (nr. 5) kl. 8- 9 regning .......... .. Roland Kofoed Ove Jespersen
- 9-10 dansk ............. .. Børge Petersen Ingeborg Vang

4 a (nr. 2) kl. 10-11 dansk ............. .. Else Galle Ove Jespersen
- 11-12 regning .......... .. Ingeborg Vang Roland Kofoed

4 b (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ............. .. Lissie Thording Bent Jensen
- 9-10 geografi .......... .. Lissie Thording Ove Jespersen

4 c (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ............. .. Kirsten Bjørnild Erik Høy
- 9-10 regning .......... .. Jytte Falk Døør Jan Jelved

5 B (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ............. .. Bent Nielsen Helene Lipka Hansen
- 9-10 historie .......... .. Bent Nielsen Kirsten Bjørnild

(nr. 1) - 10-11 geografi .......... .. Vagn Selmer Sørensen Bodil Kærn Jørgensen
5 b (nr. 21) kl. 11-12 dansk ............. .. Poul Leth Petersen Bodil Kærn Jørgensen

(nr. n) - 12-13 naturhistorie .. .. Poul Leth Petersen Jytte Falk Døør
(nr. 21) - 13-14 historie .......... .. Else Galle Else K. Linholter

6 A (nr. 16) kl. 8- 9 historie .......... .. Carl Mortensen Freilif Mortensen
- 9-10 dansk ............. .. Carl Mortensen Helene Lipka Hansen

(nr. n) - 10-11 naturhistorie .. .. Egon Stich Aase Kristensen
2 FA (nr. f) kl. 10-11 fysik .............. .. Poul Prip Ole Gade Mikkelsen

(nr. 1) - 11-12 geografi .......... ... Vagn Selmer Sørensen Lissie Thording
2 FB (nr. f) kl. 11-12 fysik .............. .. Ole Gade Mikkelsen Jytte Bagge Andersen

(nr. 18) - 12-13 regning .......... .. Freilif Mortensen Kirsten Rosenstock
2 fa (nr. 23) kl. 11-12 dansk ............. .. Else Galle Aase Kristensen

(nr. f) - 12-13 fysik .............. .. Jytte Bagge Ole Gade Mikkelsen
2 fb (nr. f) kl. 8- 9 fysik .............. .. Emma Sloth Jytte Bagge Andersen

(nr. 22) - 9-10 dansk ............. .. Emma Sloth Kjeld Andersen
3 FA (nr. 17) kl. 8- 9 regning .......... .. Ole Gade Mikkelsen Poul Leth Petersen

(nr. f) - 9-10 fysik .............. .. Ole Gade Mikkelsen Poul Prip
3 FB (nr. 1) kl. 8- 9 dansk ............. .. Poul Milberg Petersen Jytte Falk Døør

- 9-10 geografi .......... .. Poul Milberg Petersen Freilif Mortensen
3 fa (nr. 24) kl. 11-12 engelsk .......... .. Kirsten Rosenstock Inger Bremer

- 12-13 regning .......... .. Peter Tendal Bent Jensen
3 fb (nr. 22) kl. 10-11 dansk ................ Jytte Falk Døør Emma Sloth

- 11-12 geografi ............. Jytte Falk Døør Erik Høy
II u (nr. n) kl. 11-12 naturhistorie ..... Freilif Mortensen Jan Jelved

(nr. 9) - 12-13 dansk ............ ... Lissie Thording Kai Garulf
- 13-14 tysk ............... ... Poul Milberg Petersen Egon Stich
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II v (nr. 10) kl. 11-12 fysik .................. Kjeld Andersen Poul Milberg Petersen
- 12-13 historie .............. Christian Bjørnild Else K. Linholter

(nr. 1) - 13-14 geografi .............. Vagn Selmer Sørensen Freilif Mortensen
III A (nr. 9) kl. 8-11 dansk ................. Peter Tendal Christian Bjørnild
III a (nr. 8) kl. 8-11 dansk ................. Astrid Beer Kai Garulf

TIRSDAG DEN 21. JUNI

5 A (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ................. Roland Kofoed Else Galle
9-10 historie .............. Roland Kofoed Poul Leth Petersen

(nr. n) - 10-11 naturhistorie .... Jan Jelved Egon Stich
5 a (nr. 24) kl. 8— 9 dansk ................. Astrid Beer Kirsten Bjørnild

(nr. n) - 9-10 naturhistorie .... Astrid Beer Jan Jelved
(nr. 1) - 10-11 geografi .............. Ove Jespersen Lissie Thording

6 a (nr. 21) kl. 9-10 regning .............. Kirsten Rosenstock Ove Jespersen
- 10-11 dansk ................  Kirsten Bjørnild Kai Garulf
- 11—12 historie .............. Kirsten Bjørnild Lissie Thording

2 FA (nr. 17) kl. 8— 9 dansk ................. Christian Bjørnild Kirsten Rosenstock
9-10 historie .............. Christian Bjørnild Else Galle

2 FB (nr. 18) kl. 8— 9 dansk ................  Erik Høy Vagn Selmer Sørensen
9-10 historie .............. Erik Høy Kirsten Bjørnild

2 fa (nr. 23) kl. 10-11 historie .............. Else Galle Roland Kofoed
(nr. n) - 11-12 naturhistorie .... Astrid Beer Helene Lipka Hansen

2 fb (nr. 22) kl. 8- 9 regning .............  Inger Bremer Poul Leth Petersen
9-10 historie ............. Inger Bremer Egon Stich

3 FA (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ................. Freilif Mortensen Emma Sloth
(nr. 1) - 9-10 geografi .............. Freilif Mortensen Aase Kristensen

3 FB (nr. 17) kl. 10-11 engelsk ..............  Børge Petersen Inger Bremer
- 11-12 historie ..............  Erik Høy Kai Garulf

2 fa (nr. 23) kl. 8- 9 emneundervisn. Jytte Bagge Andersen Børge Petersen
- 9-10 emneundervisn. Jytte Bagge Andersen Vagn Selmer Sørensen

3 fb (nr. 22) kl. 10-11 regning .............. Helene Lipka Hansen Poul Prip
- 11—12 engelsk .............. Inger Bremer Børge Petersen

6 bu (nr. n) kl. 8- 9 naturhistorie .... Jan Jelved Aase Kristensen
(nr. 10) - 9-10 regning .............. Emma Sloth Børge Petersen

- 10-11 dansk ................. Vagn Selmer Sørensen Astrid Beer

Ny Østensgård skole, maj 1960.

Maria Jensen.
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Ferier og fridage i skoleåret 1960/61.

Fredag den 9. september 1960.
Lørdag den 1. oktober 1960.
Efterårsferien varer fra mandag den 17. oktober—lørdag den 22. 

oktober 1960 (begge dage medregnet).
Tirsdag den 15. november 1960.
Onsdag den 7. december 1960.
Juleferien varer fra fredag den 23. december 1960-tirsdag den 3. 

januar 1961 (begge dage medregnet).
Torsdag den 26. januar 1961.
Fastelavnsmandag den 13. februar 1961.
Kongens fødselsdag lørdag den 11. marts 1961.
Dronningens fødselsdag tirsdag den 28. marts 1961.
Påskeferien varer fra onsdag den 29. marts 1961-tirsdag den 4. 

april 1961 (begge dage medregnet).
Lørdag den 29. april 1961 (St. Bededagslørdag).
Mandag den 1. maj 1961.
Børnehjælpsdagen i begyndelsen af maj er skolefridag. Der vil 

senere komme meddelelse om, hvornår børnehjælpsdagen falder.
Pinseferien varer fra lørdag den 20. maj 1961-tirsdag den 23. maj 

1961 (begge dage medregnet).
Grundlovsdag mandag den 5. juni 1961.
Sommerferien varer fra fredag den 23. juni 1961-fredag den 11. 

august 1961 (begge dage medregnet) - og lørdag den 12. 
august 1961 er skolefridag.
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