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Ordensreglement
------------------------- for Nansensgades skole -------------------------

1. Elever, der møder kl. 8, skal straks gå ind i skolegården. I samlings
tiden kl. 750—8 er al leg forbudt.

2. Ophold i skolegården er kun tilladt i samlingstiden og i frikvartererne 
samt ved boldspil under tilsyn af en lærer.

3. a. Nedgang: Når det ringer ned, stiller klasser op og går samlet ned i 
skolegården.
Hvis eleverne skal skifte lokale, skal taskerne medbringes i skole
gården eller kan under lærerens opsyn anbringes i det nye lokale. 
Tasker må ikke anbringes på trapperne.

b. Legeplads: På legepladsen må eleverne afholde sig fra slagsmål og 
voldsom eller farlig leg.
Blandt andet er boldspil, kasten med sne og løb forbudt.

c. Opgang: Når det ringer op, stiller alle op bag ved det nummer, der 
angiver, hvor klassen skal være, og forlader skolegården klassevis 
efter gårdvagtens anvisninger.

4. a. I frikvartererne må kun fagordensduks og evt. medhjælper (begge 
forsynet med armbind) være i faglokalerne.

b. Alle „syge“ samles på nr. 8. Ordensbog med tilladelse fra klasselæ
reren medbringes.

5. Mad og mælk afhentes og returneres udenfor frikvartererne. Der skal 
være 2 elever til at bære en mælkekasse op eller ned.

6. Udgangstilladelse: Ingen elev må uden en lærers tilladelse forlade sko
len eller skolegården i skoletiden.

7. Ødelægger en elev med vilje eller ved grov uagtsomhed skolens eller 
kammeraters ejendom, er hjemmet erstatningspligtigt. En hver skade 
på skolen skal straks anmeldes af vedkommende selv til skolens inspek
tør eller klasselæreren.

8. Skolebøger: De af skolen udleverede bøger betragtes som et lån. Bø
gerne skal altid være forsynede med helt og rent skånebind. Hjemmet 
er erstatningspligtigt for bortkomne eller ødelagte bøger.

9. Eleverne må i skolen kun medbringe de ting, der er nødvendige for un
dervisningen.

10. Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Skolevæsenet yder ikke erstatning for ure, smykker og lign., hvorfor 
det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne genstande 
på skolen.
Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav 
vil ikke kunne gøres gældende.
Samtidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning 
for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande. 
Disse må af eleverne medtages i klassen.
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---------------Vi beder forældrene huske:---------------
— at børnene kommer i renselsesbad hver 14. dag, hvortil de skal med

bringe håndklæde. Fritagelse fra dette bad kan kun ske, hvis hjemmet 
skriftligt anmoder derom, men det er en så udmærket foranstaltning, at 
vi beder hjemmene støtte os i vore bestræbelser for at få børnene til at 
udnytte dette gode.

•— at vi har gymnastikbad, som børnene i henhold til skolevæsenets bestem
melser skal deltage i. Vi beder forældrene huske, at børnene får hånd
klæde med.

ORDENSBOGEN
— et bindeled mellem skolen og hjemmet.

Deres barn har en ordensbog. Det er et lille hefte med gult omslag — og 
en hel del blade, hvorpå der er plads til at skrive kortere eller længere med
delelser.

Skal De f. eks. fortælle klasselæreren, hvorfor Deres barn har forsømt 
skolen, bør De bruge ordensbogen.

Eller skolen ønsker at fortælle Dem, hvordan arbejdet går med Deres 
barn! Han (eller hun) har måske klaret sig usædvanlig fint en dag. Det skal 
belønnes, og når læreren fortæller om det i ordensbogen, er det meningen, 
at De skal læse det — og sætte Deres navn under.

Og skulle der være meddelelser af anden art, er det også meningen, at 
hjemmet skal undertegne.

Brugt på rette måde kan den lille bog være en værdifuld samtale mellem 
hjemmet og skolen om den elev, der jo er Deres barn og skolens elev.

Til at overvære undervisningen
torsdag den 20. og fredag den 21. juni indbydes forældre 

eller værger samt iøvrigt enhver, 
der har interesse for skolen.

k

Pigernes håndarbejde er i disse dage fremlagt i klasseværelse nr. 17 (på 2. sal), 
tegningerne i tegnesalen og sløjdarbejderne i sløjdsalen (begge lokaler findes 

i øverste etage).
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SKOLEEFTERRETNINGER
Den 18. februar 1962 døde skolebetjent Kay Rasmussen efter lang tids 

sygdom. Hr. Rasmussen havde tjent skolen i mange år.
Den 1. august 1962 forlod viceinspektør fru Gudrun Haages skolen for 

at tiltræde stillingen som skoleinspektør ved Skt. Hansgades skole.
Samme dato forlod hr. overlærer Mogens Larsen ligeledes skolen for at 

tiltræde stillingen som skoleinspektør ved Boestofte centralskole på Stevn.
Lærerinde fru Elisabeth Christensen søgte sin afsked fra skolevæsenets 

tjeneste ved skoleårets udgang og lærerinde fru Rode-Møller har søgt og 
fået 1 års orlov.

Skolens tegnelærer, fast vikar, hr. G. Thulesen, forlod skolen for at ud
nytte et stipendium ved kunstakademiet.

Nyansatte ved skoleårets begyndelse:
Hr. kml. Asbjørn Hansen.
Fru Vibeke Passov som fast vikar.
Fru Hanne Christensen ansat som fast vikar.
Hr. Kaj Holmberg ansat som tegnelærer.
Skolens faste vikar fru Birthe Lundberg Christensen er blevet fast 

ansat.
Skolen havde den 1. marts i år 685 elever fordelt i 25 klasser; 1 drenge

klasse og 24 blandede klasser.
Kontoret er åbent hver dag fra kl. 12—13 og onsdag fra kl. 1730—1830. 

Tlf. Byen 3103.

Skolens distrikt.

Ahlefeldtsgade, H. C. Andersens boulevard, Anker Heegårdsgade, Axel- 
torv, Bag rådhuset, Banegårdspladsen, Bartholinsgade, Bernstorffsgade, 
Christiansborggade, Christiansbrygge (lige fra nr. 24), Dahlerupsgade, Dan
tes plads, Edv. Falksgade, Frederiksborggade, Godsbanegade, Gothersgade 
fra 87 og 130, Gyldenløvesgade, Hagemannsgade, Hambrosgade, Hamme- 
richsgade, Hausergade, Hauser plads, Herholdtsgade, Jarmers plads, Jern
banegade, Kalvebod bruygge 2—18, Kampmannsgade, Kjeld Langesgade, 
Landemærket 1—39 og 2—18, Linnésgade, Mitchellsgade, Nansensgade, 
Niels Brocksgade, Ny Kongensgade fra 9 og 18, Nyrupsgade, Nr. Farimags- 
gade, Nr. Søgade, Nr. Voldgade, Otto Mønstedsgade, Otto Mønsteds plads, 
polititorvet, Puggårdsgade, Pustervig, Rosenborggade, Rystensteensgade, Rø- 
mersgade, Rådhuspladsen, St. Gertrudsstræde, Schacksgade, Stoltenbergs- 
gade, Stormgade fra 33 og 18, Studiestræde fra 46 og 51, Suhmsgade, Syn
dergårdsgade, Søgade fra 33 og 18, Studiestræde fra 46 og 51, Suhmsgade, 
Syndergårdsgade, Søtorvet, Tietgensgade 1—39 og 2—32, Tornebuskegade,
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Turesensgade, Ved Glyptoteket, Ved Godsbanen, Vendsgade, Vesterbrogade 
1—5 og 2—6, Vester Farimagsgade (fra GI. Kongevej til Gyldenløvesgade), 
Vester Søgade, Vester Voldgade, Øster Farimagsgade 2 og 3—7, Øster Sø
gade 2—28, Åbenrå.

------------------------ Skolenævnets medlemmer.
Afskriver Kr. Kristensen, Blågårdsgade 43, N. NO. 9545.
Skolebetjent Otto Hindsberg, Nansensgade 10, K. BY. 9486 x.
Ingeniør Niels Peter Thomsen, Gyldenløvesgade 144, K. PA. 5053.
Fru Anna-Lise Flindt, Turesensgade 71, K. PA. 4391 v.

Fodvorter

Fodvorter er en ubehagelig lidelse, idet de er smittefarlige, kan give 
smerter, hvis de sidder på et udsat sted, og er vanskelige at komme til livs. 
Man smitter ikke blot sig selv, men også andre, hvis de pågældende træder 
på det samme sted, hvor man har trådt med bare fødder. Derfor må skole
børn med fodvorter ikke bade på skolen, eller gøre gymnastik uden fodtøj.

Den hurtigste måde, at få vorterne væk på, er at elektrokoagulere dem. 
D. v. s., at man elektricitet gennem en nål opvarmer vævet til ca. 60 grader, 
så æggehviden i vævet levrer. Salvebehandlingen er ret langvarig og meget 
vanskelig p. g. a. den tykke hud i fodsålen (i/> cm).

Da tiden fra smittens overførelse til vortens fremkomst er 3—6 måneder, 
skyldes det ikke en dårlig behandling hos speciallægen, hvis vorterne „kom
mer igen“, men årsagen er, at man er smittet med ny vorter, inden man 
gik til hudlægen. Kommer der derfor nye tilfælde, så sørg for at få dem be
handlet med det samme.

Ole Lenz 
læge.

Skolemad
Børnenes køb af mad i skoletiden er efterhånden blevet en stor ulempe 

og et problem for skolen, idet børnene må forlade skolen i det tidsrum, de 
køber maden, og de er da uden tilsyn.

Vi har ikke kunnet kontrollere, om de børn, der anmoder om at gå ud 
for at købe deres frokost, har deres forældres tilladelse, eller de gør det for 
samtidig at komme en tur på gaden uden tilsyn. Det kan være for evt. at gå 
ind i en opgang for at ryge eller for at købe slik eller simpelthen for at lave 
„gale streger“. Vi har mange eksempler på hver af disse ting, men vi har 
endnu ikke villet forbyde børnene at gå ud for at købe deres frokost.
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Jeg vil indtrængende anmode forældrene om i så vid udstrækning, som 
det er muligt, at give børnene deres frokostpakke med hjemmefra.

Børnene vil ikke mere få tilladelse til at gå ud for at købe sodavand. 
Hvis hjemmet mener, at børnene skal have sodavand til deres frokost i ste
det for den mælk, de får udleveret på skolen, må de have den med hjemme
fra.

Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt, at Deres barn køber 
sin frokost, bedes De meddele skolen dette i barnets ordensbog. I modsat 
fald vil det ikke få tilladelse dertil.

CHRISTIAN KRAGH

GLEMMESKABET

Det er helt utroligt så ligegyldige både børn og hjem er med børnenes 
tøj.

Alt tøj skal være mærket — det er det ikke. Hvis tøjet var mærket 
kunne vi sørge for, at børnene fik det igen. De kender ikke deres eget tøj. 
Når vi lægger det frem og lader alle børn passere forbi, går de uden videre 
forbi deres eget tøj. Vi ved det, fordi vi har været så snedige, at vi blandt det 
fremlagte tøj også har lagt tøj, som er mærket med navn. Vi kan lade ejeren 
gå forbi sin frakke, eller hvad det nu er, flere gange, og han kender den ikke. 
Vi kan spørge ham direkte, om det ikke er hans, og han svarer nej. Først 
når han præsenteres for navnet, går han med til, at det må være hans.

Forældrene må have kontrol med børnenes tøj, og de må selv komme 
herhen på skolen for at se glemmeskabet efter.

Vi må kassere alt for meget godt tøj, fordi det aldrig bliver hentet.

CHRISTIAN KRAGH

Salg af sparemærker

Der er i skoleåret solgt sparemærker til børnene for 2290 kroner.

Nedgang i cyklefærdighed

Glæden over det fine resultat sidste år, hvor 75 % af de indstillede be
stod med diplom varede kun kort. I år bestod kun 45 %. En nedgang kan 
imidlertid kun være en spore til større anstrengelse, og vi håber på et bedre 
resultat i år.
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Færdscisvaner er desværre en sag om liv og død eller lemlæstelse. Det 
er vigtigt, at børnene ikke alene lærer, hvorledes man skal færdes, men også 
bruger deres viden i praksis. I trafikken kan det let forekomme, at den før
ste og måske eneste fejl, et menneske begår, også er den sidste. Skolen 
anstrenger sig for at lære børnene, hvorledes man skal færdes, men det er 
vigtigt, at hjemmet støtter disse bestræbelser. Trafiktætheden i skolens om
givelser er steget voldsomt, og vi har nu søgt om at få en overgang over 
Nansensgade samt om at få oprettet skolepatruljer.

CHRISTIAN KRAGH

Kay Rasmussen

Den 18. februar 1962 døde skolebetjent Kay Rasmussen efter næsten 28 
års tjeneste ved skolen.

Vi, der havde den glæde at kende ham og arbejde sammen med ham i alle 
de gode år, inden han blev syg, vil sikkert mindes Kay Rasmussen i et eller 
andet af de utroligt mange gøremål, han dengang altid kunne overkomme 
samtidig med, at han stilfærdigt og roligt sørgede for, at skolen var en vel
ordnet arbejdsplads for elever og lærere fra 8 morgen til 22 om aftenen. — 
Altid var han optaget af et eller andet (og altid filantropisk) arbejde — som 
kasserer i sin valgkreds — i bestyrelsen for sin faglige forening — ved 
fritidsarrangementer på skolen — i så den ene, så den anden festkomité — 
som leder ved Børnehjælpsdagen og ved Børnenes kontor, der i særlig grad 
havde hans hjerte.

Hos Kay og Tulle gik man ind og ud, og det var en underlig dag, hvis 
man ikke havde været en vending inde på 1. sal for at få en sludder og hygge 
sig med en eller anden af familiens tilsyneladende uoverskuelige venneskare. 
Et var sikkert — nogen var der altid, og alle var altid lige velkomne.

Ved Kay Rasmussens bortgang måtte fru Rasmussen også forlade sko
len; kun på lærerværelset har hun endnu sin daglige gang. Men jeg er sik
ker på, at hundredevis af forhenværende elever (og blandt dem sikkert en 
del forældre, der læser dette) vil sende en venlig tanke til „spisefrøkenen“ 
på „spiseskolen“, hvor de fik deres frokost, da de var små og gik i 1. og 2. 
klasse.

Kay Rasmussen kan vi nu kun savne — og mindes — og vi vil ære hans 
minde.

— Men fru Rasmussen vil vi sige til: Tak for de mange, mange år. Tak 
for alt, hvad I kom til at betyde for skolen og for alle os, der kom her daglig 
i få eller mange år.

KNUD VILS
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DANSK SKOLESCENE
----------- SÆSONEN 1962-63 -----------

Medlemstallet har i den forløbne sæson været 43, fordelt på 8 elever fra 
5. klasse og 35 elever fra yngste hold (6.—8. klasse).

5. klasse har kunnet glæde sig over de to muntre forestillinger „Jeppe 
på Bjerget“ med Osvald Helmuth i hovedrollen og den ikke mindre grin
agtige „To herrer og én tjener“, der også var på programmet forrige sæson.

Yngste hold har set „Anne Franks dagbog“ og Holbergs „Den stundes- 
løse“. Begge forestillinger var fortrinlige, og rollerne var udført af vore 
mest kendte skuespillere.

Ældste hold? Det er beklageligt at skulle meddele, at denne mere lø
dige side af skolens virke i år totalt er blevet svigtet af vore store elever i 
de tre realklasser, der gennem litteraturundervisningen netop skulle fatte 
interesse for den side af kulturlivet. Trods ihærdig agitation og opfordring 
fra lærerne kan medlemstallet fra disse klasser kun opgøres til--------0.

E. GERTZÉN

8



FRITIDSKLUBBERNE

Vi har i år fået nogle elever fra skolen til at skrive om Fritidsklubberne, 
og her er et par udpluk af, hvad de skrev:

Sang. Vi har en sangklub på skolen. Lederen er hr. Artby. Vi har nogle 
friske sange, og vi er glade over at være der. Hr. Artby spiller på klaver til. 
Vi skal synge solo. Klasserne er 4u, 4v, 5u, 5v, 6bu. Vi har fået mapper, 
hvor vi har sange i. Det er lidt knebent med pladsen. Vi sidder tre på hvert 
bord. I det hele taget en god fritidsklub. (Finn Jensen, 4v).

Porcelænsmaling. Jeg har gået til porcelænsmaling i 2 år, og jeg har 
haft megen glæde af det. Man starter med dekorering af kakler, men inden 
længe har man fået så meget øvelse, at man, hvis man har tålmodighed nok, 
kan lave et helt kaffestel og tillige mange andre ting, som kan bruges til 
gaver. Det er nemt at lære, og snart kan man begynde for sig selv hjemme. 
(Lis Nielsen, fru).

Maskinskrivning. Jeg går til maskinskrivning hver fredag fra kl. 19— 
21. Det er meget interessant, og jeg går til det, fordi jeg vil få brug for det, 
når jeg skal ud i erhvervslivet. Vi lærer blindskrift, for det bliver det mest 
praktiske. Vores leder er fru Iversen, og hun lærer godt fra sig. Måske vil 
jeg gå til det næste år, hvis jeg behøver at lære mere. (Kirsten Larsen, Iru).

Fritidsklubber. Jeg har gået i fritidsklubber i anden, tredie og fjerde 
klasse. I anden klasse gik jeg til gymnastik hos frk. Giese og til redskabs
gymnastik hos hr. Vils. Hos frk. Giese havde vi trænet på en måtteøvelse, 
og ved skoleårets afslutning havde vi en opvisning. Hos hr. Vils havde nogle 
af os trænet på en gulvøvelse og de var også med til opvisningen. I tredie 
klasse gik jeg hos frk. Giese, og det gik ligesom i anden klasse. I år går jeg 
til posse (porcelænsmaling) og til sang. Nu er posse jo afsluttet, men jeg 
synes, jeg har fået en masse ud af det; det er første år, jeg går til posse, 
men jeg har tænkt at fortsætte her på skolen. Jeg går også til sang hos hr. 
Artby, og det er også morsomt. Vi får en masse sange, og hr. Artby har sagt, 
at vi måske skal synge til afslutningen. Jeg synes det er godt med de fri
tidsklubber. I den mørke tid ved man jo ikke, hvad man skal lave, og så 
synes jeg, det er dejligt, at man kan komme og beskæftige sig med sine in
teresser, og så er det jo slet ikke dyrt. Og når jeg kommer op i de højere 
klasser, vil jeg også gå til det. (Lisa Petersen, 4v).

Som man ser af det foregående er vi fortsat i gang. Vi møder efter som
merferien op med det sædvanlige afvekslende program og glæder os til at 
mødes med gamle og nye medlemmer til efteråret.

HILMER JENSEN
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FRITID OG FEST

Fester. Med Ilru som arbejdskomité har udvalget for fritid og fest (kal
det F. F.) afholdt følgende arrangementer:

Forårsfesten for de udgående elever,
„Træskoballet“ i november,
Juleafslutningen i gymnastiksalen,
Fastelavnsfesten for de små klasser og
Skoleballet i marts.

Ved alle arrangementer har klassen vist et udmærket arbejdshumør og 
gjort en storartet og ofte initiativrig indsats.

Godt gjort, Ilru — og tak for det!
F. F.

Flidspræmier til elever fra 8. klasse og realklassen 1062.
Stig Gerner Bengtsen, 8. klasse, Borgmester Christiansensgade 10, 1. sal, SV.
Rudi Weber, 8. klasse, Nakskovvej 22, 1. sal, Valby.
Curt Jensen, Realklassen, Vendersgade 15, 4. sal, K.

Gymnastik og sport

Skolemesterskab
1962-skolemesterskabet i gymnastik blev vundet af Thomas Sørensen 

fra 7.bu. — Thomas vandt alle øvelser undtagen spring over hest.

Vigerslev - Nansensgade
Den traditionelle gymnastikkamp mellem Nansensgades skole og Vi

gerslev allé fandt 1962 sted på Nansensgades skole. Vore drenge vandt kam
pen. Pigerne gav en meget smuk opvisning.

VILS.
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Lærer-instruktionskursus i gymnastik.
På skolen har der i vintersæsonen været afholdt en del instruktionskur

sus i gymnastik. Mange lærere har deltaget og har været meget glade for ud
byttet ----------- bl. a. fordi mange af skolens piger og drenge så beredvilligt
er mødt op og har lagt krop og energi til for at vise, hvordan gymnastikken 
skal udføres — og har gjort det meget dygtigt.

Her vil skolen (og skolevæsenet) gerne sig alle tak for den store hjælp, 
det har været, og tak til hjemmene, der har gjort det muligt også uden for 
skoletiden.

KNUD VILS.

De københavnske skolers gymnastikturnering 1963
Efter at Vigerslev allés skole i 4 år i træk har været vinder af denne fine 

gymnastikturnerings A-række, flere gange med Nansensgades hold i finalen, 
lykkedes det endelig i år for os at få pokalen hjem til skolen igen. Forrige 
gang var i 1958.

Vort B-hold var for ungt til at gøre sig gældende, men det er drenge 
med gode evner, og de kan være med igen til næste år.

Svømning og gymnastik.
I år har der atter været adgang til svømmeundervisning i Nørre Allé. 

60 piger på to hold deltog i undervisningen. Desværre var mødeprocenten 
ikke ret høj. Følgende resultater er opnået.

Undervisningen i Frederiksberg Svømmehal for piger har igen i år været 
fint besøgt. Mange af pigerne kunne svømme ved afslutningen.

8 bronzenåle (den lille svømmeprøve), 4 sølvnåle (frisvømmerprøven), 
3 guldnåle (skolelivredderprøven) .

Ved den frivillige gymnastik, hvor pigerne har arbejdet ualmindelig 
godt, er der i årets løb taget følgende mærker: 3 gule, 11 blå og 6 grønne 
gymnastikmærker med meget fine resultater.

E. GIESE.

Bordtennis.
I januar måned 1963 begyndte skoleturneringen i bordtennis, hvor Nan

sensgades skole deltog. Holdet bestod af: Palle Jørgensen, Bjarne Henrik
sen, Mogens Lorentzen, Lars Hansen, Johnny Henriksen og John Mortensen. 
I første omgang skulle vi spille mod Set. Annæ gymnasium, vi vandt med 
cifrene 9—0. I anden omgang mødte vi Nørrevold skole. Igen vandt vi 6—3. 
Hvis vi nu vandt den næste kamp var vi i finalen, men vi havde en uheldig 
dag og tabte til Pr. Charlottegades skole med cifrene 4—5.

BJARNE HENRIKSEN.
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LEJRSKOLE

Lejrskole på Rømø, september 1962.
Den 21. september tog 7au på lejrskole. Vi boede på Rømø vandre

hjem, et hyggeligt gammelt sted. Da vejret var med os, fik børnene rig mu
lighed for at opleve den særprægede vestjyske natur. På en bustur rundt i 
Sønderjylland fik vi lejlighed til at bese adskillige kirker og klostre samt 
Højer sluse, ligesom vi nåede ned til den tyske grænse i Rudbøl.

Den 29. september vendte vi atter hjem efter 8 begivenhedsrige dage.

R. ASBJØRN HANSEN. HANNE CHRISTENSEN.

SKOLEREJSER

Tysklandsturen i Pinseferien.
Vi var 25 meget veloplagte elever samt hr. Iversen og hans kone der i 

pinsen drog fra København mod Tyskland. Turen gik i bus over Hamburg til 
Køln med den smukke domkirke. Videre ned langs Rhinen til Set. Goar- 
hausen, hvorfra vi sejlede resten af vejen. Det var en pragtfuld sejltur i 
bagende sol og med udsigt til Rhinbjergene. Vi skålede da også i perlende 
Rhinskvin på en fortsat god tur.

I dagene efter var vi i svævebane, til dans og bægerklang i Drosselgasse, 
i Hagenbeck dyrehave, rundt i Harzen, for endelig at slutte turen i Planten 
und Blumen i Hamburg ved det mægtige vandorgel. Det var en herlig tur, 
som vi gerne gjorde om.

INGER og JETTE.

Ski-rejsen til Norge, 1963.
For ottende gang kunne skolen inden jul formidle indbydelsen fra sko

lens ukendte velynder, og i slutningen af januar drog vi op til KAMBEN 
hotel, der de fleste gange var centrum for den uforglemmelige oplevelse, 
disse ture altid byder de lykkelige mennesker, der kommer med.

Også i år var turen på alle måder en strålende succes. Tak til turens 
leder, den altid veloplagte og festlige Kaj Rasmussen —!

Skolens allerbedste tak til turens gode vært, og alle deltagernes hjerte
ligste — Tak for i år!

KNUD VILS.
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TIMEPLAN

for den mundtlige afslutning torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni

TORSDAG DEN 20. JUNI

1 u
1 V
1 X
3 v
3 x

(nr. 2)
(nr. 6)
(nr. 3)
(nr. 11)
(nr. 25)

kl. 
kl. 
kl. 
kl. 
kl.

8—10
8—10
8—10
8—10
8—10

Lærer, 
fru Kokhauge

Gæstelærer.

hr. 
fru 
hr.

Artby
Passov
Asbjørn Hansen
Skibstrup

4 u (nr. 19) kl. 8—10 fru Howarth frk. Lundberg
4 v (nr. 10) kl. 8—10 hr. Hilmer Jensen hr. Mortensen
5 u (nr. 12) kl. 8—10 fru Lindhardt Jensen fru Meyer
6 bu (nr. 13) kl. 8—10 - Ruth Petersen frk. Giese

2 u (nr. 6) kl. 11—13 - Passov
2 v (nr. 3) kl. 11—13 - Christensen
2 x (nr. 2) kl. 11—13 frk. Lundberg
4 x (nr. 11) kl. 11—13 hr. Nikolajsen hr. Holmberg

FREDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

3 u (nr. 20) kl. 8—10 fru Munch Andersen
5 A (nr. 14) kl. 8—10 - Meyer fru Howarth
5 V (nr. 15) kl. 8—10 - Kokhauge hr. Hilmer Jensen
6 au (nr. 18) kl. 8—10 hr. Nikolajsen - Artby
6 av (nr. 13) kl. 8—10 - Gertzén Erik Eriksen
7 au (nr. 16) kl. 8—10 fru Christensen Holmberg
7 av (nr. 18) kl. 8—10 hr. Asbjørn Hansen frk. Giese
7 bu (nr. 8) kl. 8—10 - Barrett fru Lindhardt Jensen
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Mundtlig årsprøve for:

Lærer. Gæstelærer.
II real Fre. 14. juni tysk ............ ...hr. Erik Eriksen hr. Knud Hansen 14
II real Ma. 17. juni geografi ...... ... - Iversen - Darborg 14
II real Ons. 19. juni engelsk ....... ... - Mortensen - Barrett 14
8 u Tors. 20. juni orientering . ... - Knud Hansen - Iversen 14
8u Fre. 21. juni engelsk ....... .. .fru Ruth Pedersen - Skibstrup 14
I real Tors. 20. juni biologi ........ ... hr. Knud Vits fru Munch Andersen 19
I real Fre. 21. juni historie ....... ... - Darborg hr. Iversen 19

— AFSLUTNINGEN "
hvortil alle interesserede og naturligvis i særlig grad forældrene 
er velkomne, finder sted i gymnastiksalen fredag d. 21. juni kl. 14.

Til at overvære undervisningstimerne d. 20. og 21. juni indbydes 
alle interesserede, og i særlig grad forældrene.

___________________________________

Christian Kragh.
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Årets hilsen til de elever, 
der udskrives af skolen:

Demokratiet er afhængig

af hver enkelt medlems etiske opdragelse

og etiske styrke

- derfor er den opdragende side af skolens 

virksomhed så betydningsfuld.

CHR. KRAGH.

JDQVIST&KDMP. BOGTRYKKERI
AKTIESBLSKM-KØBENHAVN X


