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HOLBERGSKOLEN

Meddelelser til forældrene 1961-62



Holbergskolen

er en smuk ramme om skolelivet, men pladsforholdene er desværre 
stadig alt for snævre. På de følgende sider kan De få lidt at vide 
om, hvad der er sket i årets løb. De vil også opdage, at vi stadig 
har over 1100 elever til de undervisningslokaler, bygningerne 
rummer.
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I nspektørskifte
Ved dette skoleårs begyndelse skiftede Holbergskolen inspektør, idet inspektør 

Erik Jørgensen søgte og opnåede forflyttelse til Klostervængets skole, hvor han fik 
sit store ønske om en inspektørbolig på skolen opfyldt. Fra lærerrådet skal lyde en 
varm tak til hr. Jørgensen for det store grundlæggende arbejde, han ydede for Hol
bergskolen fra dens start i 1952.

Den 15. august 1961 indsattes vor nye inspektør, hr. Torben Gregersen, ved 
en højtidelighed i sit embede. Af skolens lærerråd og skolenævn blev han budt hjer
teligt velkommen. Efter et skoleår med hr. Torben Gregersen som skolens nye 
leder, glæder vi os til mange års fortsat fortræffeligt samarbejde.

Mimi Rahr, 
næstformand.

Jørgen Reim, 
formand.

Et skoleår er gået —
Forholdene under den ny skoleordning.

Skoleåret 1961—62 har for den danske skole været et spændende år. For første 
gang prøvede man i de almindelige danske skoler en række nydannelser, som skole
loven af 1958 havde fremkaldt. For Holbergskolen viste det sig ved oprettelsen af 
en række ny klasser: 8. a med dens gruppedeling, 8. teknisk med dens særlige sigte : 
en omfattende eksamen i matematik og fysik-kemi og I real, den første klasse i den 
treårige realskole, der skal afsluttes med realeksamen — eventuelt med teknisk 
realeksamen.

Rent praktisk så man nok mest til nydannelserne i de nye 8. klasser. Hos os 
var der elever nok til 2 hold af gruppe I (med engelsk, maskinskrivning og regn
skabsføring) og et hold af gruppe II (med naturlære, geometrisk tegning og pro
duktionslære), medens der ikke meldte sig nok til dannelse af et hold til gruppe III 
(sløjd/husgerning og håndarbejde + faglig tegning). Desuden fordelte de to 8. a 
sig på en række supplerende fag: tysk, matematik, motorlære, tegning, keramik, 
vævning og husgerning. Selv om man det første år kan høste nogle erfaringer, vil 
det nok vare en del år, før man helt kan vurdere, hvordan ordningen bedst udformes 
i praksis. Der har både vist sig vanskeligheder og glædelige overraskelser.

I det kommende skoleår vil der blive mulighed for at se, under hvilke former 
de nye 9. a-klasser kan virke. Foreløbig ved vi, at der er store organisatoriske 
vanskeligheder at overvinde, hvis der skal tilbydes et større antal supplerende fag, 
som kan tilfredsstille de forskelligste interesser, samtidig med at eleverne skal op
deles i flere grupper.

De næste år vil hjem og skole have gode muligheder for at indhøste erfaringer 
om de større børns skolegang i en hidtil ukendt udstrækning.
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Et område, hvor man vist allerede kan sige, at erfaringerne er positive, er 
deletimerne i dansk (1.—4. kl.) og i regning (1. og 2. kl.), hvor halvdelen af klas
sens børn skiftes til at være til stede i nogle af fagets timer.

Også den nye ordning af realafdelingen ser ud til at fungere udmærket. Vi 
kan i det kommende skoleår optage alle de elever, der blev erklæret for egnede 
eller som klarede den for de øvrige ansøgere foranstaltede prøve. Fire af vore 
elever fra 7. kl. er blevet optaget i gymnasiernes realklasser. Ved slutningen af næste 
skoleår vil der blive indstillet egnede elever til l.G. fra II real.

De ydre forhold.
Trods det, at der ikke i løbet af året har været større skelsættende begiven

heder, kan man dog notere et par glædelige lettelser.
Det længe ventede lyssignal i krydset Emdrupvej, Frederiksborgvej, Grønne- 

moseallé trådte i funktion i efteråret, og skolen tilråder, at børnene benytter fod
gængerovergangene dér, når de skal over den stadig mere befærdede Frederiks
borgvej .

Den ikke mindre hæftigt ventede indgang til skolen fra Nøkkerosevej ser nu 
ud til at blive til virkelighed i løbet af sommerferien. Det vil betyde en meget væ
sentlig lettelse af trafiksituationen og en meget stor tidsbesparelse i sommertiden 
for de boldspillende klasser.

Endelig ser endnu en af „mærkesagerne“ ud til at stå over for sin løsning: 
Skolen får i løbet af efteråret sat et belysningsanlæg op i hallen, således at scenen 
virkelig kan bruges, uden at man hver gang skal tigge sig frem til en nødtørftig 
belysning.

Takket være nogle ekstrabevillinger (foruden de ordinære) har vi kunnet an
skaffe undervisningsmateriale til det nye fag motorlære, supplere fysiksamlingen 
op samt købe 48 nye klassesæt af helt ny og moderne skolebøger som en praktisk 
begyndelse på den meget omfattende udskiftning af store dele af skolemateriellet, 
som den ny skoleordning har nødvendiggjort.

Det indre liv.
Det daglige arbejde er gået støt og roligt hele året igennem. For hver enkelt 

lærer og hver enkelt klasse på sin måde. Fælles for hele skolen har der været 
enkelte begivenheder, som bør omtales.

Skolens 9-års fødselsdag blev fejret for 1.—5. klasserne med megen forskel
ligartet beskæftigelse efter eget valg lige fra filmforevisninger, biologiopgaver og 
„keramik“ til sanglege og mere voldsomme „slåsse“-lege for drengene. Dagen krone- 
des med æbleskiver bagt i skolekøkkenet. Holbergs fødselsdag (for de større) blev 
fejret med filmforevisninger.

Årets største foranstaltning blev den store aktion til fordel for U-landshjælpen, 
hvor der dels blev samlet penge ind for at få fri de to første timer om mandagen 
(efter TV-U-landsshow søndag aften), hvilket gav lidt over 600 kr. dels blev af
holdt en stor fest. De tre store forestillinger med amatørshow den 31. marts blev 
en mægtig sukces. Mange børn var i ilden på scenen, andre arrangerede bag kuli- 
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serne eller ordnede små hyggelige restauranter, solgte programmer, tegnede an
noncer eller oprettede boder og fiskedamme. Denne meget store arbejdsindsats fra 
børns og læreres side belønnedes med et fint økonomisk resultat, idet overskuddet 
blev mere end 7000 kr.

Der er i løbet af året afholdt mange klasseforældremøder foruden samlede 
forældremøder. Det største samlede arrangement var „aftenkonsultationen“ den 
25. januar, hvor 35 lærere havde ialt 419 „konsultationer“. Selv om disse aftener 
erfaringsmæssigt trækker længe ud, tror jeg, at udbyttet hver gang bliver stort for 
begge parter. Jeg vil her benytte lejligheden til at opfordre forældrene til at komme 
næste gang til „aftenkonsultation“, hvis De vil tale med en eller flere af Deres 
barns lærere.

Som følge af, at man fra det offentliges side stadig lægger større vægt på, at 
egnede elever bliver i skolen og får den undervisning, som passer til dem, yder 
„Ungdommens uddannelsesfond“ ikke alene stipendier til elever i gymnasieklas
ser, realklasser, men også til elever over undervisningspligtig alder på 8. og 
9. klassetrin. For at opnå et sådant stipendium må hjemmets økonomiske forhold 
„være sådan, at ydelsen af stipendium er af afgørende betydning for at muliggøre 
barnets fortsatte skolegang, og at hjemmet ikke er i stand til at bære den fulde udgift 
herved“. Det højeste årlige beløb, der ydes som stipendium, er 600 kr. Efter an
søgning er dette beløb i år blevet tildelt tre af skolens elever (fra III special og 
fra 8. a).

Næste skoleår.
Allerede fredag den 25. maj mødte de første hold af næste års førsteklasser til 

en skolemodenhedsprøve, som det er meningen at afholde hvert år lige før sommer
ferien, hvis erfaringerne fra disse prøver viser sig at være tilfredsstillende. Prøven 
er kun vejledende, således at det bliver forældrene, der må tage den endelige be
stemmelse, hvis der er tvivl om barnet skal påbegynde skolen. Prøven er hverken 
en intelligensprøve eller en kundskabsprøve, hvorfor det eneste resultat man vil 
interessere sig for, er om der er tvivl om barnets egnethed. På grundlag af prøverne 
vil man også søge at gøre klasserne så ensartede som muligt.

Skolen vil til næste år få 42 klasser (altså 2 mindre end i år). De nyoprettede 
klasser er 2 6.a, 2 6.b, 1 8.tekn.. 2 I real samt 2 realklasser.

Lad mig benytte lejligheden til at takke alle, jeg har haft med at gøre, for dette 
mit første år på Holbergskolen. Det har skolemæssigt været et meget rigt og glæde
ligt år for mig.

Torben Gregersen.

5



Elevtal

Den 1. maj 1962 havde Holbergskolen 1109 elever, nemlig 577 drenge og 
532 piger, fordelt i 44 klasser således:

drenge piger ialt
4 1. kl. 47 46 93
3 2. - 59 44 103
4 3. - 49 59 108
4 4. - 61 61 122
1 4. A (læsekl.) 17 17
4 5. kl. 52 76 128
1 5. A (læsekl.) 15 15
2 6. a kl. 21 22 43
1 6. b - 14 18 32
1 6. c - (udelt) 16 9 25
2 7. a - 28 38 66
2 7. b - 30 27 57
1 7. c - (udelt) 11 13 24
1 7. A (læsekl.) 12 12
2 8. a kl. 15 30 45
1 8. teknisk 20 20
1 4. FA 8 8
2 I (real) 12 26 38
1 Illus 12 6 18
4 IV 56 31 87
2 Realklasser 22 26 48

ialt: 44 klasser 577 drenge 532 piger 1109 elever ialt.

Som man ser, var de tre læseklasser, 4.FA samt 8.tekn. rene drengeklasser. 
Desuden var en af IV em drengeklasse.
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Skolens medarbejdere

Merete Ambak, 
Finn Andersen, 
Jørgen Pagh Andersen 
Lisbeth Brogård Andersen 
Poul Andersen, 
Nielsine Andresen, 
Karen Bracher, 
Willy Bracher, 
Jytte Bruun, 
Tove Christensen, 
Felix Clausen, 
Else Crusell, 
Th. Eriksen, 
Erik Foghmar, 
Elin Friberg, 
Torben Gregersen (inspektør), 
Henning Groth, 
Karen Groth, 
Alice Hansen, 
Kjeld Hansen, 
G. Kjeldsen Hansen (viceinsp.), 
Kurt Hansen, 
Ole Holmberg, 
Inge Høgh, 
Jenny Ingerslev, 
Agnete Lund Jensen, 
John W. Jensen, 
Valborg Juul, 
Bodil Kjeld, 
John Larsen, 
C. Lund Lavesen (viceinsp.), 
Jørgen Lembke, 
Rosa Marie Lindow, 
Erling Lindegaard, 
Kirsten Ludvigsen, 
Else Lykkebo,

Ellen Nielsen, 
Grethe Poulsen, 
Knud Poulsen, 
Mimi Rahr, 
Jørgen Reim, 
Caroline Refslund, 
Egon Schmidt, 
Harry Simonsen, 
Sigurd Tiensuu, 
Bent Østerberg, 

Tove Aadal Rasmussen (orlov p. gr. a. 
årskursus),

Kaj Holmberg tiltrådte novbr. 1961 og 
overtog Niels Macholms timer.

Som faste vikarer har fungeret: 
Ib Mogens Hansen, 
John Høybye, 
Arne Thomsen.

Sekretær: fru Hindsberger.
Skolebibliotekar: Jørgen Pagh Ander

sen.
Børnebibliotekar: fru Brønden.
Talepædagoger: Gudrun Jessen Jen

sen, Sig Kristensen.
Skolelæge: dr. Elin Fog.
Skolesundhedsplejerske: Ida Sommer 

Andersen.
Skoletandlæge: fru Hanke. 
Klinikassistent: fru Ejby. 
Mælkeuddeler: fru Ester Hansen. 
Musikundervisning: Magda Lauesen og 

Gunnar Nielsen.
Skolebetjent: K. Højlund Rasmussen.
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Fritidsklubberne
Fritidsklubberne har i 1961-62 haft en god sæson. Rent talmæssig har der væ

ret en lille nedgang, men arbejdet i klubberne har været omfattet med stor interesse, 
og der har været stort fremmøde i alle klubberne. Vi mærker tydeligt i dette arbejde, 
at der stadig er et behov hos børnene for at være virksomme og aktive. De klubber, 
der byder på mulighed for manuelt arbejde har især været velbesøgte; lerarbejde, 
stoftryk, smykker, sløjd, vi laver julegaver. Og der blev lavet mange ting, som 
både børnene og hjemmene var glade for.

Trangen til aktivitet har for de større børn i nogen grad givet sig udtryk i sport: 
håndbold, badminton, bordtennis og skak. Deltagerne i den sidste klub har med held 
deltaget i en landsturnering.

Men mange større børn har også deltaget i følgende klubber: foto, fysik og 
vævning.---- En filmklub, der blev oprettet efter jul, blev en succes; den omfat
tedes med stor glæde og interesse af de mange børn, der havde tilmeldt sig den.

Noget kunne tyde på, at der igen til næste sæson vil vise sig en lille nedgang 
i deltagerantallet, men vi er ikke i tvivl om, at fritidsklubberne har deres beret
tigelse. Det fornøjelige samvær under trygge forhold og med sund beskæftigelse vil 
stadig være af stor betydning for mange børn.

At arbejdet er gået godt og fornøjeligt, skyldes de mange klubledere, som her
med siges tak for godt samarbejde.

Felix Clausen, den tidligere leder, der hjalp med råd og dåd i starten, skal 
have en særlig tak.

Harry Simonsen, 
daglig leder

Dansk skolescene
Skolescenen, som forestås af fru Lindow (piger) og hr. Reim (drenge), havde 

i år følgende antal medlemmer: Skolescenen: 132 piger og 71 drenge. Skolebioen: 
144 piger og 152 drenge.

Atter i år var medlemstallet dalet, og da vi anser skolescenens forestillinger 
for at spille en ikke ubetydelig rolle i den almene opdragelse, vil vi appellere til 
forældrene, at de lader deres børn blive medlemmer af skolescenen i større udstræk
ning, end det har været tilfældet de sidste par år.

Skolens elevfond
Skolens elevfond har i 1961-62 givet tilskud til enkelte elevers rejseudgifter 

og lejrskoleophold, til forskellige arrangementer for alle skolens elever (skolens 
fødselsdag, Holbergs fødselsdag, Luciaoptog og julefest) og for mindre grupper 
(skolepatrulje og 1. klasserne).

Indtægterne skriver sig fra filmsforestillinger og sparemærkesalg.
Finn Andersen 

kasserer.
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Skolenævnet

Som det vil fremgå af årsskriftet, har Holbergskolen skiftet inspektør. Erik Jør
gensen er flyttet til Klostervænget, og vi har fået Torben Gregersen, som hermed 
bydes hjertelig velkommen. Skolenævnet har den opfattelse, at Holbergskolen med 
Torben Gregersen også har fundet en leder, der kan styrke samarbejdet mellem 
hjem og skole. Han er kendt som en fremragende pædagog, der er foregangsmand 
med hensyn til de spørgsmål, der under den nugældende skolelov navnlig kommer 
i forgrunden.

De nylig afholdte skolenævnsvalg har givet anledning til mange kommentarer 
angående forældrenes manglende interesse for skolen. Men en af årsagerne kan 
være, at forældrene i langt højere grad end tidligere er i forbindelse med deres 
børns lærere, og at de problemer, der kan være, ordnes ved direkte samtaler. Det 
er også et meget stort fremskridt, at så mange lærere med mellemrum afholder 
klasseforældremøder, hvor spørgsmål af interesse for alle parter drøftes og disku
teres.

I samarbejde med Socialpædagogisk forening afholdtes i forbindelse med børne
bogsugen et godt besøgt forældremøde, hvor Torben Gregersen talte om børns 
læsevaner i forbindelse med en fin udstilling af børnebøger. Omtale af øvrige for
ældremøder findes andetsteds i beretningen.

Skolenævnet siger tak for godt samarbejde i det forløbne år og ønsker Hol-, 
bergskolen med dens inspektør, lærerkræfter, børn og forældre fortsat god arbejds- 
lyst.

Efter skolenævnsvalget den 14. maj 1962 (som efter aftale i borgerrepræ
sentationen var et fredsvalg) består nævnet af følgende:

Kontorleder Solveig Christensen, Magistervej 232, NV, Ægir 1140.
Bankbetjent Eigil Rasmussen, På Bjerget 8, NV, Taga 159.
Husmoder Jytte Neergaard, Dalmosevej 26, NV, Søborg 1425.
Kriminaloverbetj. Preben Andersen, Emdrupgårdsvej 1, NV, 69 04 72.
Husmoder Alice G. Jørgensen, Blåmunkevej 271, NV.
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Praktiske oplysninger
Skolens kontor, 
hvor man normalt vil træffe skoleinspektør Torben Gregersen, er åbent hver skole
dag kl. 12-13 og desuden onsdag aften kl. 1730—1830. Skolens sekretær fru Hinds
berger træffes normalt 8-13. Der er lukket på skolefridage og i ferier.

Skolens postadresse: Frederiksborgvej 216, NV.
Sygemeldinger kan afgives til skolens telefon SØborg 7275.

Skolelægens kontor
har fået telefon.- 6928 16. Skolelægen, dr. Elin Fog, træffes torsdag 9-11. Sund
hedsplejersken frk. Ida Sommer træffes hver dag i skoletiden.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om føl
gende ordning (cirk. til skolerne 25. marts 1961) :

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen 
falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 
7. klasse, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio april
juni samme år.

2. Elever, der går til konfirmationsforberedelse, skal have fri de pågældende 
dage (mandag og torsdag) kl. 13.

Skolens lærerråd har vedtaget, at de konfirmander, der ønsker at glæde deres 
klassekammerater m. fl. med et eller andet „traktement“, må gøre dette om mandagen 
(altså dagen efter konfirmationen), når de alligevel har deres anden-dags-tøj på, 
således at hverdagen igen kan forløbe normalt om tirsdagen.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning 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 erstat
ningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at 
der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre be
klædningsgenstande; 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.
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3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, in
fluenza, fåresyge og halsbetændelse,

4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, parady- 
senteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epide
misk meningitis) samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme 
kræves også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller 
lærerens hjem.

Fritagelse for gymnastik.
„Det må nøje påses, at ingen elev fritages for at deltage i gymnastikundervis

ningen eller i de henhørende øvelser, uden at nødvendigheden heraf er godtgjort ved 
attest fra en læge. Dog kan en elev, i henhold til skriftligt fremsat ønske fra hjem
met, af helbredshensyn fritages helt eller delvis, for deltagelse i legemsøvelser i 
enkelte timer, dog ikke udover 1 uge“. (Uddrag af de ministerielle bestemmelser).

Medvirken ved mærkesalg
Efter lærerrådets bestemmelse gives der kun eleverne tilladelse til at medvirke 

ved mærkesalg i forbindelse med Høstblomsten, Julestjernen, Barnets dag og Evne
svages vel.

Ringetider
De første 5 dage i ugen:

1. time
2. time

8 - 85“.
8S0— 940. Frikvarter 940- 950.

3. time 950-1040. Spisning i klasserne 1040-1055.

4. time

Oprydning 1055-ll00.
Frikvarter H00-ll15.

1 115-1200. Frikvarter 1200-1210.
5. time 1210-1300. Spisning i klasserne 1245-1300

6. time
Frikvarter 1300-1315

13ls—1400. Frikvarter 1400-1410.
7. time
8. time

1410_150«.
1500-154S.

Ringetiderne for lørdagen vil blive meddelt senere.

Skolens distrikt.
Bispebjerg Parkallé fra nr. 31 og 54, Bispebjergvej fra nr. 59 og 60, Bispe

bjerg Torv, Bispeparken, Blåmunkevej nr. 1-19 og 6-70, C. J. Brandts Vej, Dal- 
mosevej, Dunhammervej, Emdrup Engvej, Emdrupgårdsvej, Emdrupvej fra nr. 143 
og 114, Engblommevej, Filosofgangen, Filosofvænget, Firkløvervej, Fladstjernevej, 
C. J. Frandsens Vej, Frederiksborgvej fra nr. 131 og 114, Grønnemose Allé nr. 
1-49 og 4-30, Guldstjernevej, Gulkløvervej, Henriksvej, Hvidkløvervej, Højmose
vej, Jacob Lindbergs Vej, Jeppes Allé, Moseskellet, Mosesvinget nr. 98-102, Nøkke- 
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rosevej nr. 1—53 og 2-46, Oldfuxvej ulige nr., Orgelbyggervej, Peter Rørdams 
Vej ulige nr., Pragtstjernevej, På Bjerget, Rismosevej, Rosmarinvej, Rødkløvervej, 
Rønningsvej, Rørmosevej, Rådvadsvej fra nr. 55 og 50, Skovstjernevej, Stenkløver
vej, Støvnæs Allé nr. 44-52, Søborghus Park, Tagensvej fra nr. 227 og 200, Tone- 
mestervej, Trekløvervej, Tuborgvej nr. 250-266, Ved Vigen, Vilhelm Birkedals 
Vej samt Haveforeningen „Emdrupvang“ v. Vigen.

Afslutning på skoleåret

Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 
klasser

onsdag den 20. og torsdag den 21. juni („besøgsdage“)
efter omstående skema.

Elevernes opgaver fra de skriftlige årsprøver er fremlagt i de lokaler, hvor 
undervisningen finder sted på besøgsdagene.

Tegninger m. m. er udstillet i drengenes gymnastiksal.

Håndarbejder er fremlagt på håndarbejdslokalet.

Sløjdarbejder er udstillet i sløjdlokalet.

Udstillingerne kan beses begge besøgsdage kl. 10-12, onsdag aften tillige
kl. 1830—1930.

Afslutning for de udgående elever og deres forældre afholdes i hallen

torsdag aften den 21. juni kl. 19i5.

Der vil blive uddelt eksamensbeviser, standpunktsbøger, flidspræmier m. m.

Omflytning finder sted fredag den 22. juni.

Det nye skoleår

Der mødes første gang efter sommerferien mandag den 13. august, de nye 1. 
klasser møder dog først mandag den 20. august kl. 9 (modtagelsen foregår i første 
omgang i hallen).
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lektionerne læses således:
1. lektion: 8-850, 2. lektion: 9—950, 3. lektion: 10—10’°.

Lærer. Gæstelærer.
1. u (nr. 7) 1. dansk ....... .... hr. Kjeld Hansen

2. regning ..... ....... fru K. Ludvigsen
1. v (nr. 6) 1. dansk ....... ....... - N. Andresen

2. regning ..... ....... frk.^. Hansen
1. y (nr. 8) 1. dansk ........ ....... fru L. Brogård Andersen

2. regning .... ....... - /. Høgh
2. x (nr. 5) 1. regning ..... ....... - E. Friberg

2. dansk ....... ....... frk. M. Rahr
3. u (nr. 18) 1. dansk ........ ....... hr. E. Foghmar

2. biologi ...... ....... - B. Østerberg
3. x (nr. 17) 1. regning .... ....... - E. Lindegård

2. dansk ....... ....... fru E. C ruseil
4. u (nr.27) 1. regning .... ....... - K. Ludvigsen hr. P. Andersen

2. dansk ....... ....... hr. P. Andersen - J. W. Jensen
4. v (nr. 26) 1. dansk ....... j>fru C. Refslund - K. Poulsen

2. regning ....
4. x (nr. H2) 1. dansk ....... ....... 1 ?hr. Kurt Hansen - S. Tiensuu2. regning .... ....... 1
4. y (nr. A3) 1. regning .... ....... fru K. Groth - J. W. Jensen

2. historie .... ....... hr. Kjeld Hansen fru K. Groth
4. A (nr. A2) 1. dansk ....... - F. Clausen

2. historie ....
- Høybye - H. Groth

5. x (nr. 3) 1. dansk ....... 1}rru h. Nielsen - J. Bruun
2. biologi ...... ..... 1

6. au (nr. 2) 1. dansk ....... ....... - J. Ingerslev hr. W. Bracher
2. engelsk .... ....... - A. Lund Jensen fru G. Poulsen

6. av (nr. 16) 1. dansk ....... ....... - R. M. Lindow )Ihr. E. Schmidt
2. engelsk .... ....... - L. Brogård Andersen)

13



Lærer. Gæstelærer.
7. av (nr. 13) 1. regning ........... . frk M. Rahr fru M. Ambak

2. engelsk ........... . hr. J. Reim hr. J. Lembke
7. cu (nr. 28) 1. regning ........... C. Lund Lavesen - B. Østerberg

2. engelsk ........... 0. Holmberg fru M. Ambak
8. au (nr. 15) 1. dansk .............. . fru E. Lykkebo hr. Th. Eriksen

2. regning ........... . hr. Th. Eriksen fru E. Lykkebo
4. FMA (nr. 21) 1. dansk .............. H. Groth hr. J. Reim

2. regning ........... . hr. F. Clausen fru E. Friberg
I. u (nr. Hl) 1.

2.
tysk .................
dansk ..............

]. Lembke 
E. Foghmar f ■ K. Bracher

3. geografi ........... . frk M. Rahr hr. Th. Eriksen
I. V (nr. Al) 1. tysk ................. . fru E. Crusell

2. historie ........... . hr. W. Bracher fru T. Christensen
3. dansk .............. Kurt Hansen

Eksaminator. Censor.
8. tu (nr. 22) 1 -3. regn. + matm. . fru G. Kjeldsen-Hansen hr. F. Andersen
III. US (nr. 4) 1 -3. dansk .............. - V. Juul - J. Larsen

TORSDAG DEN 21. JUNI

Lektionerne læses således:
1. lektion: 8-850, 2. lektion: 9-9s°, 3. lektion: 10-1050.

1 .x (nr. 7) 1. dansk .......
2. regning ....

2 . u (nr. 7) 1. dansk .......
2. regning ....

2. v (nr. 6) 1. dansk .......
2. regning ....

3. v (nr. 18) 1. dansk .......

Lærer. 
....... fru G. Poulsen 
....... hr. E. Lindegård 
....... fru M. Ambak 
....... hr. K. Poulsen 
....... - /. W. Jensen 
....... fru V. Juul

j-hr. F. Andersen

Gæstelærer.

2. historie ....
3. y (nr. 17) 1. dansk ....... ....... fru J. Bruun

2. regning ....
5. u (nr. 27) 1. dansk .......

....... frk.A. Hansen

fru A. Lund Jensen hr. E. Foghrnar
2. regning ....

5. v (nr. 26) 1. dansk ....... 1 - C. Refslund fru L. Brogård Andersen
2. regning ....

5. y (nr. A2) 1. dansk ....... j hr. Høybye - N. Andresen
2. geografi ....

5. A (nr. A3) 1. dansk ....... ......1 1 - S. Tiensuu hr. Kurt Hansen2. regning ....

14



Gæstelærer.Lærer.
6. bu (nr. 3) 1. dansk ........ ....... hr. J. Pagh Andersen hr. J. Lembke

2. geografi ---- ....... Th. Eriksen - J. Pagh Andersen
6. cu (nr. 28) 1. dansk ........ B. Østerberg fru J. Ingerslev

2. historie .....
7. au (nr. 2) 1. dansk ........ j. F. Clausen hr. J. Larsen

2. historie ....
7. bu (nr. 13) 1. dansk ....... j fru T. Christensen fru K. Ludvigsen

2. fysik ........ hr. J. Reim
7. bv (nr. H2) 1. dansk ....... ....... K. Bracher fru K. Groth

2. tysk .......... ....... K. Groth - K. Bracher
7. A (nr. 21) 1. regning .... ....... hr. Th. Eriksen hr. J. W. Jensen

2. dansk ....... - J. Lembke fru J. Bruun
8. av (nr. 16) 1. dansk ....... ....... fru R. M. Lindow - E. Lykkebo

2. regning .... ....... hr. J. W. Jensen hr. P. Andersen

Eksaminator. Censor.
8. tu (fysik) 1.-3. fysik ............... . hr. E. Schmidt hr. 0. Holmberg
III. us (nr. 4) 1.—3. regn. + matm. . fru E. Friberg - Kjeld Hanser

Holbergskolen, juni 1962.

Torben Gregersen.
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Afslutning 
for de udgående elever 

afholdes

torsdag d. 21. juni kl. 1945
i hallen.

Forældrene til disse elever 
indbydes hermed.
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