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NY ØSTENSGÅRD
skole

1960-61



Skoleefterretninger.

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

klasser tirsdag den 20. juni og onsdag den 21. juni efter omstående 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 besé arbejderne i de to dages læsetid samt 
tirsdag aften kl. 1830-1930.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder den 23. juni og slutter den 12. august. Det nye skoleår 

begynder mandag den 14. august. Nyindskrevne børn til 1. klasserne møder dog først 
mandag den 21. august kl. 9.

Skolens elevtal og klasser.
Skolen talte den 1. april 536 piger, 534 drenge, ialt 1070 børn.
Eleverne er undervist i 40 klasser fordelt således - hovedskolen.- 8 pige- og 

7 drengeklasser samt 17 fællesklasser; den eksamensfri mellemskole: 1 pige- og 1 
drengeklasse; eksamensmellemskolen: 1 pige-, 1 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, 5 overlærere, 

16 kvindelige og 15 mandlige lærere.
Skolelæge Edel Lohse træffes tirsdag kl. 8-9 og fredag kl. 12-13.
Skolesundhedsplejersken træffes daglig undtagen torsdag.
Skolens tandlægeafdeling er daglig åben kl. 830—1430, dog lørdag kl. 8-14; den 

ledes af tandlæge Inge Thygesen med klinikassistent Birthe Haucke Nielsen.
Mælkeuddelingen forestås af mælkeuddeler Esther Andersen.
Skolebetjent Oscar Andersen bor Blommehaven 10.
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I årets løb.

Den frivillige idræt på Valby stadion gav i år 148 skoleidrætsmærker; 76 til 
pigerne og 72 til drengene.

Ved de københavnske skolers idrætsdag deltog 128 piger og 82 drenge. To 
pigehold gik til finalen på Østerbro stadion: 3. fa i langbold og IV a i håndbold. — 
Realklassens drenge besejrede Metropolitanskolens I g i Volleyball og hjemførte 
faneplade til skolen.

Det nordiske skoleidrætsstævne afholdtes i år i København. Ole Steen Jørgensen 
3. FA repræsenterede „Ny Østensgård skole“ Han blev både her og ved et senere 
stævne i Gøteborg bedste dansker i fri idræt.

Der har som sædvanligt været arbejdet ihærdigt med frivillig gymnastik og folke
dans i vinterhalvåret. 24 piger har medvirket ved en demonstration i redskabsgymna
stik for lærere på Rødkildevejens skole. Den 16. april deltog et pigehold i „Dansk 
gymnastikförbund“s gymnastikopvisning i Idrætshuset.

Drengene prøvede for første gang til „Dansk skolegymnastiks mærke“. 24 drenge 
var indstillet, og samtlige elever bestod: 2 guld, 6 sølv og 16 bronze.

I de københavnske skolers gymnastikturnering deltog skolen med et elitehold, 
drengene kæmpede for at forsvare deres smukke 2den plads fra sidste år.

32 drenge har bestået „Den danske skoles svømmeprøve“. Mange arbejder nu 
videre til sølvmærket og livredderprøven. Prøvetagningen vanskeliggøres ved, at 
nogle af prøverne må henlægges til andre svømmehaller på grund af utilstrækkelig 
vanddybde her.
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Interessen for og glæden ved svømmehallen er usvækket hos piger og drenge. 
Vintersæsonen afsluttedes med opvisning for forældre og interesserede henholdsvis 
den 20. marts og den 20. april.

Politiets færdselsundervisning har omfattet alle klasser, idet 1. klasserne er 
kommet med. Onsdag den 2. februar var de små indbudt til forevisning på Køben
havns Politis færdselsafdelings „Kaspar-teater“ på Kirsebærhavens skole. Det var 
en stor oplevelse, børnene gik helt op i skuespillet. — Det var succes. Et vigtigt tillæg 
til færdselsundervisningen er hermed skabt.

Feriekolonierne. I sommeren 1960 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. Drengene har 
været på „Hegedal“ ved Hobro og „Skansen“ ved Rørvig. På samtlige kolonier har 
skolens lærerkræfter forestået arbejdet.

Lejrslcoleophold og udlandsrejser.
Ill u drog straks efter sommerferien under ledelse af lærerne Freilif Mortensen 

og Lissie Thording til Bornholm. Rønne gamle vandrerhjem - Onsbæk blokhus - 
var klassens hjemsted i den uge, opholdet varede. - Det var ikke nogen ferietur. - 
Bornholm blev grundigt studeret fra nederst til øverst - fra grusgrave til klippetoppe. 
Øens geologi og kystforhold, Hammershus ruin og Østerlars rundkirke blev der 
gjort særlig meget ud af. Elevernes grundige rapporter vidner om, at de har haft stort 
udbytte og megen glæde af deres lejrskoleophold.

23.-29. august var 7a på lejrskole på Møn under førerskab af Kirsten Rosen
stock og Kirsten Bjørnild. Med vandrerhjemmet „Solbakken“ i Sømarke som udgangs
punkt foretoges cykleture ud i det dejlige mønske landskab. Målene for turene var: 
Elmelunde kirke, Klintholm havn, Holme andelsmejeri og Klintholm gods. — Ofte
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cyklede vi til det nærliggende idylliske „Liselund“ - pigernes foretrukne udflugtssted. 
Hver dag badede vi. Den sidste dag - turens eneste regnvejrsdag - forsøgtes travetur 
mod „Store klint“. Efter at „Taleren“ var nået, blev det dog til hjemtur over Aborre
bjerget og gennem Jydelejet. — En dejlig uge var det, pigerne ønskede gerne lejr
skole et par gange om året.

III v var på lejrskole på Læsø i september måned. Den fjerne, særprægede ø 
med de elskværdige mennesker og de smukke bygninger og landskaber vil stå uudslet
teligt i elevernes erindring. Der blev knyttet varige venskaber bybo og øbo imellem; 
og mon ikke mange fra III v igen vil besøge Læsø? Øens historie og befolkningens 
erhvervsformer blev undersøgt ved hjælp af opgaver, og mange spændende detailler 
blev trukket frem. Turens ledere: Aase Kristensen og Vagn Selmer Sørensen.

Englandsturen.
IV A og lærer Tendal var i England fra 16.-29. september. Turen gik over 

Esbjerg, Harwich til London. Her blev vi i tre dage og besøgte alle de seværdigheder, 
vi læser om i. engelskbogen. Den ene dag var vi på tur til Windsor, hvor vi besøgte 
slottet, og Eton, den berømte skoleby. Fra London rejste vi sydpå til kanalkysten. 
Her boede vi fire forskellige steder, og på vore ture så og oplevede vi meget forskel
ligt, bl. a. besøgte vi Canterbury med dens verdenkendte domkirke. Hjemturen gik 
fra Dover til Ostende i Belgien. Her gjorde vi ophold nogle timer og fik derved et 
lille indtryk af den moderne badeby ved den flotte strand. I Hamburg var der også tid 
til en rask rundtur i byen med middag. Vi fortsatte med toget via Gedser til Køben
havn. En dejlig tur med mange interessante oplevelser var slut.

På turen besøgte vi to engelske skoler, en primary school med børn fra 4 til 11 
år, og en secondary school, med elever fra 11 til 15 år. Besøget på The Weald 
County Secondary School i Billingshurst benyttede vi til at skabe en nærmere kon
takt mellem denne skole og vor skole. Det første praktiske resultat heraf, bortset fra 
mange brevvekslinger, så vi i påsken, da 23 engelske børn besøgte vor skole og var 
gæster i danske hjem. I september vil et antal elever fra vor skole komme på genvisit 
i England.

Vi håber, at dette er begyndelsen til en varig ordning med årlige udvekslinger. 
Mange af vore børn kan herved få lejlighed til at komme på en billig og udbytterig tur 
til England og herved opdage, at talefærdighed i engelsk ikke bare er noget, der 
belønnes ved eksamensbordet. Vore børn vil bidrage til, at der knyttes bånd mellem 
engelske og danske hjem. De lærer engelsk på en interessant måde, på en måde, der 
kan fortsætte også efter skoletiden.

Det er en enstående oplevelse at komme til at bo i et engelsk hjem og helt kunne 
leve sig ind i deres forhold, og det har den allerstørste udviklingsmæssige betydning; 
vi vil derfor gerne takke de hjem, der viste en sådan interesse for dette arrangement, 
at de gæstfrit åbnede deres døre for vore engelske venner.

IV a var i efterårsferien på tur i Sønderjylland. Vi boede på Grænsehjemmet, 
Kollund og havde herfra nogle dejlige ture til: Flensborg, Danevirke, Sønderborg med 
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Dybbøl skanser, en vesterhavstur til Tønder og Rømø samt en tur til Hamburg med 
overnatning på vandrerhjemmet der. Vejret var gennemgående fint og turen forløb 
godt; kort sagt en god, udbytterig ferie.

Ledere: Jytte Bagge og Astrid Beer.

Lysebu:
Fonden for dansk-norsk samarbejde indbød i år 240 københavnske skolebørn 

med dansk lærerledsagelse til en 1 O-dages vinterferie i Norge. 2 piger og 1 dreng fra 
Ny Østensgård skole var blandt de heldige og oplevede et rigtigt vintereventyr på det 
smukke Lysebu. En af Norges kendteste skiinstruktører stod for skiinstruktionen og 
mange af børnene nåede i løbet af de 10 dage at blive rigtig flinke skiløbere. Medleder: 
Jytte Bagge.

Først i november deltog skolen i forældreugen. 31. oktober og 1. november var 
forældrene indbudt til at overvære undervisningen i deres børns klasser, og mange 
kom til stede. Den 2. november om aftenen holdtes åbent hus. Også her mødte for
ældrene op i stort antal for at samtale med lærerne og besé børnenes arbejder.

Skolekomedien
blev i år spillet af III u under ledelse af frk. Lissie Thording. I dansktimerne havde 
klassen i. en periode beskæftiget sig med Leck Fischers „I porten“, et moderne 
stykke der i høj grad havde de unge skuespilleres interesse. I begyndelsen af december 
afsluttedes arbejdet med fem forestillinger for skolens elever og deres forældre. Styk
ket blev en solid succes, som klassen og de øvrige medvirkende havde ære af.

Dekorationerne var malet af 5. B under ledelse af frk. Moldt, som også stod for 
kostumerne. Lærerne Bent Nielsen og Milberg bistået af elever fra IV A sørgede for 
det praktiske arrangement af scene og kulisser. Til slut kan nævnes, at det lille pro
gram var udført af en elev fra III u.

22. december samledes børnene i hold om det traditionsmæssige juletræ i piger
nes gymnastiksal. Det prægtige juletræ var atter i år en gave fra skolenævnet.

„Nordens rejselektorer gæstede skolen i januar måned. Tilsynslårare Carl-Johan 
Norrstam fortalte om „En fotvandring i Lappland“ og lærer Jakob Rensaa om „En rund
tur i. Norge“ med sine elever. Begge foredragene var ledsaget af farverige lysbilleder 
- en kombination - der i høj grad fængslede eleverne og støttede dem i forståelsen af 
vore broderfolks sprog.

I Skolescenens teater- og biograf forestillinger har i 1960-61 deltaget henholds
vis 111 og 247 elever. IV EM, 3. FM 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.
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Fastelavn. Lørdag den 11. februar slog 3., 4. og 5. klasserne „Katten af tønden“ 
i skolegården. Ca. 400 børn morede sig og gik med liv og lyst til tønderne. Katte
kongerne i alt 15 - en for hver klasse - smykkedes med kroner og fik fine fastelavnsris 
under hyldest fra kammeraterne. En ekstra overraskelse oplevedes ved tilbagekomsten 
til klasserne, der vankede flødeboller til samtlige deltagere.

Papirindsamlingen til Congohjælpen gav 596,21 kr.

Skolens erhvervsvejledning for de større klassers elever har i år haft værdifuld 
assistance af erhvervsvejleder Kai Sørensen, der har aflagt en række klassebesøg.

Ved skolenævnets medvirken er to store forældremøder afholdt i marts måned 
fælles for Kirsebærhavens og Ny Østensgård skole. I mødet den 15. marts med 
emnet: „Ud af skolen — og hvad så?“ deltog også de store elever. Kai Sørensen rede
gjorde for de problemer, der melder sig, når man skal vælge erhverv, og om hvad der 
kan gøres for at løse disse på rette måde. I tilknytning til foredraget vistes films, og 
derefter var der lejlighed til at stille spørgsmål.

22. marts talte politiinspektør Jersild om: „De unge mennesker og prostitu
tionen“.

De to store, alvorlige og meget aktuelle emner havde samlet en talrig, interes
seret og intenst lyttende tilhørerskare.
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Bogudlån. Skolens udlånsbibliotek kommer hvert år til at omfatte flere bøger. 
I øjeblikket har vi ca. 2600 bind, faglitterære og skønlitterære. Udlånet er åbent for 
hjemlån de fem af ugens dage; de yngste elever kan desuden låne bøger hjem gennem 
deres klasselærer.

Læsestue. Ligesom på andre københavnske skoler er skolens læsestue åben i 
fritiden. Børnene har her lejlighed til at læse lektier, benytte håndbogssamlingens 
bøger, løse opgaver i brug af disse, læse tidsskrifter, spille skak, tegne m. m. Læse
stuen har åbent tre eftermiddage om ugen.

Skolehaven. 1 1960 havde skolehaven 133 haveinteresserede elever. Den første 
halvdel af havesæsonen bragte tørke, og den sidste halvdel var særdeles regnfuld. 
Trods disse ugunstige vejrforhold blev udbyttet tilfredsstillende, selvom det ikke 
kunne måle sig med det flotte resultat året før.

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 onsdag den 21. juni kl. 1930 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 1962—63 
modtages fra 1. september. Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et barn er 
undervisningspligtig, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder, og det kan op
tages i skolen, hvis det fylder 7 år senest 31. januar 1963.

En elev kan udskrives til sommerferien 1961, 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 1962.

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 og 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 regelen 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.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, der ved hjælp af klasselæ
rerne i det forløbne år har solgt for ca. 13.000 kr. mærker. — Der er grund til at be
mærke, 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 1-41, Englodden, GI. Køge Landevej fra Fole
haven til kommunegrænsen, Grønnehave Allé, Harrestrup Allé, Humlehaven fra 43 
og 38, Kirsebærhaven, Stakhaven, Stakleddet, Urtehaven ulige nr. fra Frugthaven til 
kommunegrænsen samt lige nr. fra 24, Vigerslevvej fra 281 og 282, Vinhaven fra 1 
til 53, Østergårds Allé. - Haveforeningerne: „GI. Enghave“, Folehaven; „Solhøj“, 
GI. Køge Landevej.

Den ferste skoledag.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har også i år måttet behandle en række forsømmelsessager. På bag
grund af disse vil vi meget indskærpe forældrene, at der ved 3 dages sygdom eller 
ved anden gang sygdom skal præsteres lægeattest for barnet. Alt for mange forældre 
forsynder sig mod denne bestemmelse. De fleste forsømmelsessager er blevet be
handlet ved forhandling med forældrene, men i nogle tilfælde har måttet ikendes 
skolemulkt, eller sagen har måttet overgives til børneværnet.

Endvidere har nævnet behandlet en række sager om udmeldelse af skolen i 8. 
skoleår, og her er tilladelsen givet, når der har foreligget dokumentation for godkendt 
læreplads.

Skolenævnet har endelig sammen med skolens inspektør og lærerråd deltaget i 
forskellige arrangementer — 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 1961.
(Besøgsdage).

Efter hver time er der frikvarter: Kl. 850-9; 950-10l°; 11-1110;
12-1210 og 13-1310.

TIRSDAG DEN 20. JUNI

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

1 V (nr. 12) kl. 8- 9
- 9-10

1 X (nr. 13) kl. 8- 9
- 9-10

1 y (nr. 14) kl. 8- 9
- 9-10

1 z (nr. 15) kl. 8- 9
- 9-10

2 u (nr. 11) kl. 12-13
- 13-14

2 v (nr. 12) kl. 12-13
- 13-14

2 x (nr. 13) kl. 12-13
- 13-14

2 y (nr. 14) kl. 11-12
- 12-13

2 z (nr. 15) kl. 12-13
- 13-14

2 æ (nr. 3) kl. 11—12
- 12-13

3 u (nr. 4) kl. 10-11
- 11-12

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

3 x (nr. 3) kl. 9-10 
- 10-11

dansk ............... Ole Gade Mikkelsen
regning ............. Helene Lipka Hansen
dansk ...............  Astrid Beer
regning ............. Kjeld Andersen
dansk ...............  Kai Garulf
regning ............. Ove Jespersen
regning ............. Else Galle
dansk ...............  Roland Kofoed
dansk ...............  Freilif Mortensen
regning ............. Jytte Døør
dansk ............... Børge Petersen
regning ............. Jytte Bagge Andersen
regning ............. Roland Kofoed
dansk ............... Kirsten Møller
regning ............. Else Linholter
dansk ............... Egon Stich
regning ............. Jan Jelved
dansk ...............  Bodil Kærn Jørgensen
dansk ...............  Poul Milberg Petersen
regning ............. Aase Kristensen
dansk ...............  Emma Prip
regning ............. Erik Høy
dansk ............... Ove Jespersen
regning ............. Bodil Kærn Jørgensen
dansk ............... Ellen Christoffersen
regning ............. Poul Milberg Petersen
regning ............. Peter Tendal
dansk ............... Kirsten Møller
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3 y (nr. 5) kl. 10-11
- 11-12

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

.. Kai Garulf

.. Kirsten Rosenstock
4 A (nr. 18) kl. 8- 9 regning .......... .. Ove Jespersen Bodil Kærn Jørgensen

- 9-10 dansk ................ Erik Høy Bodil Kæm Jørgensen
4 B (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ............ .. Kjeld Andersen Kirsten Rosenstock

- 9-10 regning .......... .. Ole Gade Mikkelsen Kirsten Rosenstock
4 C (nr. 20) kl. 8- 9 regning .......... .. Bent Jensen Emma Prip

- 9-10 dansk ............. .. Jan Jelved Kirsten Bjørnild
4 a (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ............. .. Helene Lipka Hansen Kirsten Møller

- 9-10 regning .......... .. Emma Prip Kai Garulf
4 b (nr. 24) kl. 10-11 regning .......... .. Kirsten Rosenstock Bent Jensen

- 11-12 dansk ............. .. Else Linholter Roland Kofoed
4 c (nr. 23) kl. 10-11 dansk ............. .. Aase Kristensen Egon Stich

- 11-12 regning .......... .. Astrid Beer Egon Stich
5 A (nr. n) kl. 8- 9 naturhistorie .. .. Poul Milberg Petersen Jan Jelved

(nr. 22) - 9-10 dansk ............. .. Bent Jensen Egon Stich
- 10-11 regning .......... .. Kjeld Andersen Bodil Kærn Jørgensen

5 B (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ............. .. Børge Petersen Aase Kristensen
- 9-10 historie .......... .. Børge Petersen Aase Kristensen

(nr. 1) - 10-11 geografi .......... .. Roland Kofoed Helene Lipka Hansen
5 a (nr. 1) kl. 8- 9 geografi .......... .. Vagn Selmer Sørensen Roland Kofoed

(nr. 21) - 9-10 dansk ............. .. Else Galle Kirsten Møller
- 10-11 historie .......... .. Else Galle Ole Gade Mikkelsen

5 b (nr. læ) kl. 8- 9 historie .......... .. Erik Høy Egon Stich
- 9-10 geografi .......... .. Lissie Thording Poul Milberg Petersen
- 10-11 dansk ............. .. Lissie Thording Vagn Selmer Sørensen

5 c (nr. 7) kl. 10-11 dansk ............. .. Kirsten Bjørnild Jan Jelved
- 11-12 regning .......... .. Jytte Døør Helene Lipka Hansen
- 12-13 historie .......... .. Ove Jespersen Helene Lipka Hansen

6 A (nr. 17) kl. 10-11 historie .......... .. Bent Nielsen Else Linholter
- 11-12 dansk ............. .. Bent Nielsen Kjeld Andersen

(nr. 1) - 12-13 geografi .......... .. Freilif Mortensen Peter Tendal
6 a (nr. n) kl. 10-11 naturhistorie .. .. Astrid Beer Erik Høy

(nr. 22) - 11-12 dansk ............. .. Jytte Bagge Andersen Bent Jensen
- 12-13 historie .......... .. Jytte Bagge Andersen Bent Jensen

7 A (nr. 16) kl. 11-12 engelsk .......... .. Børge Petersen Peter Tendal
(nr. f) - 12-13 fysik .............. .. Ole Gade Mikkelsen Bent Nielsen

7 a (nr. 6) kl. 11-12 dansk ............. .. Kirsten Bjørnild Erik Høy
- 12-13 historie .......... .. Kirsten Bjørnild Egon Stich

3 FA (nr. 18) kl. 10-11 regning .......... .. Freilif Mortensen Børge Petersen
(nr. f) - 11-12 fysik .............. .. Poul Prip Ole Gade Mikkelsen

3 fa (nr. 8) kl. 10-11 regning .......... .. Peter Tendal Emma Prip
(nr. 1) - 11-12 geografi .......... . Freilif Mortensen Aase Kristensen

6 bu (nr. 10) kl. 8- 9 engelsk .......... .. Peter Tendal Jytte Døør
- 9-10 dansk ............. .. Christian Bjørnild Astrid Beer
- 10-11 regning .......... .. Poul Prip Jytte Bagge Andersen
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7 bu (nr. 9) kl. 8- 9 historie ............. Christian Bjørnild Lissie Thording
- 9-10 geografi ........... Vagn Selmer Sørensen Freilif Mortensen
- 10-11 engelsk ............. Jytte Døør Poul Milberg Petersen

III u (nr. læ) kl. 11-14 historie ............. Lissie Thording Christian Bjørnild
III V (nr. 9) kl. 11-14 dansk ............... Vagn Selmer Sørensen Kai Garulf

ONSDAG DEN 21. JUNI

7 A (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ............... Carl Mortensen Else Linholter
- 9-10 historie ............. Carl Mortensen Else Linholter

7 a (nr. 6) kl. 8- 9 engelsk ............. Kirsten Rosenstock Peter Tendal
- 9-10 regning ............. Kirsten Rosenstock Peter Tendal

3 FA (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ............... Erik Høy Jan J elv ed
- 9-10 historie ............. Erik Høy Jan Jelved

3 fa (nr. 22) kl. 8- 9 dansk ............... Else Galle Christian Bjørnild
- 9-10 historie ............. Else Galle Christian Bjørnild

III u (nr. 1) kl. 8-11 geografi ........... Freilif Mortensen Vagn Selmer Sørensen
III V (nr. læ) kl. 8-11 tysk .................. Kjeld Andersen Poul Milberg Petersen

Ny Østensgård skole, april 1961.

Maria Jensen.
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