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INGRID 
JESPERSENS 

SKOLE



MEDDELELSER OM 
INGRID JESPERSENS 

SKOLE
VED 

MOGENS KABEL

70. skoleår 1963-64

NORDRE FRIHAVNSGADE 9-11 
KØBENHAVN 0.



SKOLENS TELEFONER

ØBro 
TRia 
TRia 
ØBro 
TRia

7995 (rektor)
1195 (viceinspektøren for hovedskolen)
1095 (regnskabskontoret kl. 10-12)
2520 (lærerværelset)
599x (skolebetjent)

TRÆFFETIDER I SKOLEÅRET 1964-65

Rektor Kabel træffes normalt hver skoledag (undtagen lørdag) 
kl. 13%-14.

Viceinspektøren for hovedskolen, fru Hornegård, normalt hver 
skoledag (undtagen lørdag) kl. 9-10.



INGRID JESPERSENS SKOLE

INGRID JESPERSENS SKOLE er en selvejende institution, hvis 
bestyrelse består af følgende medlemmer:

Højesteretssagfører Frits Rosenquist, formand.
Kontorchef, cand. jur. O. Granlund Hansen, næstformand.
Læge, frøken Ellen Esmann.
Overlærer, frøken Else Holm Jensen.
Direktør, civilingeniør Poul Madsen.

Skolen er en privat fuldstændig højere almenskole, der omfatter:

1. Hovedskolen, der omfatter 1.-7. klasse, hvortil der knytter sig
en frivillig 8. og 9. klasse for de elever, der ikke fortsætter i

2. Realskolen, som omfatter 1.—3. klasse og afsluttes med real
eksamen.

3. Gymnasiet, der i tilslutning til 2. realklasse omfatter 1.—3. gym
nasieklasse og afsluttes med studentereksamen.

Skolen har statstilskud til alle sine afdelinger.
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I hovedskolen anvendes følgende standpunktsbedømmelser:
1. Udmærket - for det udmærkede, helt fortrinlige standpunkt.
2. Meget tilfredsstillende — for det gode, sikre standpunkt.
3. Tilfredsstillende - for gennemsnitsstandpunkt.
4. Jævnt tilfredsstillende - repræsenterende standpunkter lige under 

middel.
5. Mindre tilfredsstillende — for standpunkter, der kan anses for 

passable, men heller ikke mere.
6. Ikke tilfredsstillende — for det uantagelige.

I realskolen og gymnasiet anvendes følgende karakterskala:
13 — gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta

tion.
11 - gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 — gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

9 - gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8 — gives for den middelgode præstation.
7 — gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6 - gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præ

station.
5 — gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3 - gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstil

lende præstation.
0 — gives for den helt utilfredsstillende præstation.

Af karakterdefinitionerne fremgår tydeligt skalaens hovedinddeling 
i 3 trin. De karakteristiske hovedord er udmærkede, middel og usikker.

Til den midterste af hovedgrupperne må henføres præstationer eller 
standpunkter, der viser, at eleven er så godt hjemme i sit stof, at det 
kan siges stort set at være tilegnet.

For at blive placeret i den øverste gruppe må eleven derudover vise 
overblik over stoffet og i større eller mindre grad kunne tage selvstæn
dig stilling til forelagte problemer inden for det pågældende stof.

Til den nederste af hovedgrupperne henføres elever, der viser usik
kerhed i den forstand, at de ikke har tilegnet sig det krævede stof og 
viser mangel på kundskaber eller færdigheder inden for stoffet.

I øvrigt skal følgende to betingelser være opfyldt, for at realeksamen 
eller studentereksamen er bestået:
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AF SKOLENS DAGBOG
Ved translokationen 1963 tildeltes Elevsamfundets legat Marianne 

Kyhl Christensen fra 11. klasse og Mette Iversen fra Hig. Portioner 
af Lily Gads mindefond tildeltes Annemarie Brinkmann, Dorthe Falcon 
og Lise Gyhrs Petersen fra I Hg, og skolens påskønnelseslegat tilfaldt 
Ete Forchhammer fra Illg. Der uddeltes bogpræmier til Pia Anker 
Petersen og Benedicte Wern fra 11. klasse og Vibeke Friis Andersen, 
Mette Iversen, Jette Nissen, Lise Gyhrs Petersen, Nan Rasch, Kirsten 
Seifert og Nina Thrane fra Hig.

Årets studenter var i dagene 30. juni-17. juli på en rejse til Italien. 
Rejsen lededes af lektor Krabbe, der andetsteds i programmet fortæl
ler om den.

I anledning af skolens fødselsdag den 1. september, der i år var en 
søndag, uddeltes ved morsensangen den 2. september seks portioner 
af Ingrid Jespersens studielegater, hver på 1000 kr., til Suzanne Arup 
Fischer, Jette Larsen, Dorte Lesséls, Lise Manniche, Kirsten Ringsted 
og Anne-Dorthe Thing-Simonsen.

Den 6. september uddeltes ved en festlighed, hvori skolens lærere, 
eleverne fra 1. real til Hig og indbudte gæster deltog, Ingrid Jesper
sens legat på 5000 kr. til balletdanserinde, koreografen Elsa-Marianne 
von Rosen. Legatbestyrelsens formand, frk. Alma Melander, motive
rede legatbestyrelsens valg sammen med landsformanden for Dansk 
Kvindesamfund, fru Lis Groes, og efter at skolens bambusfløjteorke- 
ster havde spillet Bellman, talte legatmodtageren.

I oktoberferien - lidt forlænget - var Hg på en meget vellykket 
kunsthistorisk studierejse til Paris under ledelse af fru Løppenthin.

Den 24. oktober havde skolen besøg af Tarjei Vesaas og Haldis 
Moren Vesaas, der begge læste op for gymnasieklasserne. Lektor Bro
strøm har andetsteds i programmet præsenteret Tarjei Vesaas.
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Samme dag afsluttedes den første klasseturnering i fodbold her på 
skolen. 3. og 4. klasse spillede uafgjort (1-1) i en hård og velspillet 
kamp.

Fru Schjelderup læste den 18. november tysk poesi for eleverne i 
Hg og Hig.

Alliance Francaise’s bogpræmie til en elev, der var dygtig i fransk, 
tildeltes i år Marianne Ertmann i Hig.

Den 21. og 22. januar havde skolen besøg af den tyske lektor Wolff, 
der gav timer i det nysproglige gymnasium. I tilslutning hertil så og 
diskuterede I og Ilg’s elever i Det tyske Kulturinstitut en film om 
begivenhederne omkring den 20. juli 1944.

Fredag den 14., lørdag den 15. og søndag den 16. februar opførte 
Ilg’s elever som skolekomedie Aristofanes »Lysistrate eller kvindernes 
oprør«, instrueret af Henrik Bering Lüsberg. Hædersgæst ved festen 
efter sidste forestilling var forfatteren Otto Gelsted, der havde skrevet 
forord i programmet.

Ved sidste morgensang før påskeferien uddeltes Else Pucks minde
legat. Det tilfaldt i år Marianne Brønnum i 5. klasse og Annelise Grü
ner i Ig.

Der var skolebal for 2. real og 9. klasse den 10. marts, for 3. real, 
11. klasse og gymnasiet den 14. marts samt for 1. real og 8. klasse 
den 11. april.

8 .-9. klasse var på lejrskole i Sønderjylland i dagene 21.-28. august 
med frk. Basby og frk. Jungersen.

2 . real-klasserne havde igen i år lejrskole på Hald Hovedgård ved 
Viborg, denne gang ledet af fru Bagge, frk. Basby, hr. Hastrup og 
fru Kristiansen.

Ig-mn har været på en 3 dages geologisk ekskursion på Bornholm, 
og Ins og mn på en geologisk ekskursion til Stevns-Fakse, begge eks
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kursioner ledet af hr. Hastrup. Hg har under ledelse af hr. Hastrup 
og hr. Wernaa været på en geografisk-historisk ekskursion i Nord
sjælland.

Gymnasieforeningen havde en varieret sæson under ledelse af 
Susanne Ahnfeldt-Mollerup. Der var besøg på den russiske ambassade 
med film og foredrag, en diskussion om moralsk oprustning, foredrag 
med film om FN af Jacob Jensen; der var julefest, og senere hørte 
man sammen med Østre Borgerdydskoles elevforening bluessangeren 
Jo Banks; Fritiof August demonstrerede hypnose, Pierre Lübecker 
holdt foredrag om kunst; derudover var der en musikalsk digteraften, 
hvorved Per Højholt, Anders Bodelsen og Inger Christensen læste op, 
mens interessante blæsere indledte med musik, og en fællesaften med 
32 engelske gymnasiaster, der med lærere var på besøg.

Biblioteket, som bestyres af fru Landt og frk. Svensbo, med assi
stance af forskellige elever, består af tre afdelinger: børnebøger, skøn
litteratur og faglitteratur. Udlånet er gratis, dog betales i mellem
skolen 25 øre for et lånerkort. Biblioteket omfatter ca. 4000 bind. 
Der har været godt 3000 udlån.

Skolelægeordningen. Til skolen er knyttet en skolelæge, fru Grethe 
Franck, og en sundhedsplejerske, frk. Grethe Welling.

Alle eleverne undersøges i årets løb, og hvor der er anledning til 
det, refereres til hjemmets egen læge. Undersøgelsen medfører ingen 
udgifter for hjemmet. Fritagelse for undersøgelse kan efter de gælden
de bestemmelser kun finde sted i henhold til specificeret lægeerklæring 
på særligt skema, der fås hos skolelægen. Undersøgelserne foregår 
mandag og torsdag, og fru Franck træffes på skolen mandag kl. 9-10.

Musikkredsen ledes af C. M. Savery. Som medlemmer optages 
lærere, forældre og elever samt disses søskende. Kontingentet er 
kr. 2,50 årlig, regnet fra indmeldelsesmåneden. Elever, som får 
musikundervisning om eftermiddagen på skolen, eller som deltager i 
korsang, skal være medlemmer af musikkredsen. Hvis der ikke træffes 
særaftale, er betalingen for instrumental- og vokalundervisning 15 kr. 
månedlig for holdundervisning eller 30 kr. pr. måned for en halv ene
time ugentlig, eller når to elever er sammen om en ugentlig time.
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Betalingen erlægges månedsvis forud. Der betales ikke for juli, men 
derimod for juni og en halv måned i august. Udmeldelse må ske 
med mindst én måneds varsel. Elever med særlig musikalske evner 
kan, dersom forældrenes indtægter berettiger dem dertil, få hele eller 
delvise fripladser, for så vidt sådanne er ledige.

Skolens tre kor har hver haft en ugentlig time efter skoletid, under- 
skolekoret ledes af Ingrid Falcon og de to overskolekor af C. M. 
Savery.

Der har som sædvanlig været afholdt fem musikaftener, arrangeret 
af skolens musikkreds. Den første musikaften for elever fra 1. til 6. 
klasse, den anden musikaften, en kammermusikaften, for elever fra 
gymnasiet, den tredie knyttedes til Set. Jacobs kirkens første juledags
gudstjeneste, den fjerde musikaften var helliget ny musik, til den 
femte musikaften medvirkede elever fra så godt som alle klasser.

Bambusfløjtekredsen, som ledes af Ruth Savery Trojaborg, samler 
nuværende og forhenværende elever til studieaftener og medvirker 
bl. a. ved forskellige af skolens arrangementer.

Instrumentalundervisningen fortsattes med følgende lærere:

Bambusfløjte: Ruth Savery Trojaborg, statspr. musikpæd.
og Annemarie Brinkmann.

Blokfløjte: Anna Jensen og Karen Bækbøl, statspr. musikpæd.
Klarinet: Henning Christiansen, statspr. musikpæd.
Fløjte: Johan Benzon, statspr. musikpæd. og Marianne

Steen Andersen, statspr. musikpæd.
Guitar: Melita Meinhardt.
Klaver: Poul Lissau Bundgaard, statspr. musikpæd.

Grete Mackeprang, statspr. musikpæd.
Marianne Steen Andersen, Sigrid Savery, statspr. musikpæd. 
og C. M. Savery.

Desuden underviser som hjælpelærer Susan Jørgensen (bambus
fløjte ).
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ORDENSREGLER
1. Eleverne skal møde senest kl. 8.00, henholdsvis kl. 8.50; der synges morgen

sang 5 minutter i 9.
2. Skolen udbeder sig meddelelse om udeblivelse, som strækker sig over mere 

end tre dage. Sml. i øvrigt side 5.
3. Motiveret meddelelse i ordensbogen udbedes, hvis en elev 1) har været fra

værende, 2) møder helt eller delvis uforberedt, 3) ønskes fritaget for en en
kelt time eller på anden måde kræver særlige hensyn.
Andre meddelelser bedes ikke indført i ordensbogen, men givet privat til 
rektor eller lærerne.

4. Karakterbog og andre meddelelser fra skolen medbringes atter med hjem
mets underskrift første skoledag, efter at de er udleveret til eleven. Eventuel 
oversidning vil blive meddelt i forvejen.

5. Alle bøger og andre skolesager, som eleverne benytter, skal være forsynet med 
navn og holdes i ordentlig stand. Det er forbudt at skrive gloser i teksterne. 
Løse blade skal straks indhæftes. Enhver bog skal være forsynet med ordentligt 
omslagspapir.

6. Har en elev mistet noget på skolen, bedes det straks meddelt. Det er forbudt 
eleverne at have penge eller sager af værdi i lommerne på deres overtøj.

7. Enhver elev er ansvarlig for sin pult, og det er strengt forbudt at beskadige 
den, tegne på den etc.

8. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse.
9. Slikkerier må ikke medbringes på skolen uden tilladelse.

10. Udveksling af gaver ved fødselsdage o. 1. må ikke finde sted på skolen.
11. Indsamling af penge mellem eleverne må ikke finde sted uden skolens til

ladelse.
12. Kun elever med lang skolevej har tilladelse til at cykle til skolen.

Telefonbesked til eleverne kan ikke modtages.

Mejeriet Trifoliums mælk leveres på skolen i den originale emballage gratis til 
hoved- og realskolen samt Ig. For de øvrige klasser til den af skolen til enhver tid 
godkendte pris.
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SKOLEBETALINGEN

Den årlige skolebetaling opkræves i 10 månedlige rater, således at 
der ikke betales i sommerferiemånederne (juli og august).

De månedlige rater udgør følgende beløb:

1.-10. kl.......................
1. barn

55
2. barn

45
3. barn

35
Gymnasiet .................. 60 50 40

4. og følgende børn går frit.

Om hele og delvise fripladser: se side 54.
I de klasser, der har undervisning i skolekøkkenet, betales der 8 kr. 

om måneden. Til forældrefondet betales 2 kr. om måneden.
Sidstnævnte beløb opkræves ikke for elever, som har hel friplads, 

og kan også i andre tilfælde bortfalde efter anmodning.
Elever, der indmeldes i løbet af skoleåret, betaler fra den 1. i den 

måned, til hvilken de indmeldes.
Skolepengene indbetales på girokort, der af skolen ved skoleårets 

begyndelse tilsendes forældrene, og de udredes uden hensyn til ferie 
og forsømmelser.

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel. Der betales altså for 
den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende.

Udmeldelse på tid, f. eks. i sommerferien, kan ikke finde sted.
Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.
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LEGATER FOR NUVÆRENDE OG
TIDLIGERE ELEVER

A. TIL HELE OG DELVISE FRIPLADSER
1. Skolen modtager statstilskud til hele og delvise fripladser i over

skolen (8-HIg), svarende til godt 20 pct. af de normale skole
penge. Ansøgning, som skal indeholde oplysning om forsørgerens 
skattepligtige indtægt, indgives til skolen inden 20. juni (sidste 

frist). Ansøgningsblanket findes side 57.

B. TIL ANDRE FORMÅL

2. Ingrid Jespersens legat uddeles af skolens bestyrelse og Dansk 
Kvindesamfunds bestyrelse i forening. Hovedlegatet gives uden 
ansøgning til en kvinde i 40 års alderen, som har gjort en betyd
ningsfuld indsats på et af de i fundatsen nævnte områder. Rest
beløbet, normalt tre portioner å 1000 kr., uddeles efter ansøgning 
til unge kvinder i 20 års alderen som hjælp til videre uddannelse, 
fortrinsvis i pædagogisk retning. Tidligere elever fra Ingrid Jesper
sens Skole har priviligeret adkomst. Ansøgningsskema fås på sko
len og indleveres til denne inden 1. juni.

3. Forældrefondet disponerer hvert år over en sum, som fremkommer 
ved, at der opkræves 20 kroner årlig af hvert hjem. Størstedelen af 
beløbet anvendes til hele og delvise fripladser på lejrskolen, og 
desuden støtter forældrefondet på forskellig måde skolens musikal
ske arbejde. Restbeløbet, hvis størrelse differerer en del fra år til 
år, anvendes som støtte til skolerejser. Forældrefondet administre
res af forældrerådets formand og rektor i forening.

4. Lily Gads Mindelegat råder over en kapital på 35.000 kroner 
(nominel obligationsværdi). De årlige renter anvendes som støtte 
til nuværende og tidligere elever, fortrinsvis til rejse eller - for tid
ligere elevers vedkommende - til uddannelse. Mindefondet ad
ministreres af forældrerådets formand og rektor i forening.
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5. Else Pucks Mindelegat, der er indstiftet af fru Thyra Puck til 
minde om hendes datter Else, som var elev på skolen, tildeles hvert 
år til påske en elev i underskolen og en en elev i det matematiske 
gymnasiums yngste klasser for flid, orden og godt kammeratskab. 
Legatet administreres af skolens bestyrelse og kan ikke søges.

6. Elevsamfundets legat uddeles af elevsamfundets bestyrelse på 
grundlag af eksamensresultatet til en eller flere af årets dimitten
der. Understøttelse kan også gives til tidligere elever. Legatet kan 
ikke søges.

7. Skolens »påskønnelseslegat« (400 kroner) gives af rektor med fri 
motivering til en af årets dimittender. Legatet kan ikke søges.

BOGLÅN

I 6-Hig udlånes skolebøger gratis til alle elever, hvis hjem øn
sker det.

Det er en forudsætning, at bøgerne behandles ordentligt. Regler for 
behandlingen er aftrykt i de pågældende bøger. Misbrug medfører 
erstatningsansvar.
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Afslutning for 2.-9. og 1. real bliver fredag den 12. juni kl. 10 og 
for 2. real-IIIg mandag den 22. juni kl. 10. Til sidste afslutning kan 
dog kun dimittendernes forældre forvente at få plads.

Håndarbejdsudstillingen er åben mandag den 8.-onsdag den 10. 
juni kl. 8.30-13.00.

DET NYE SKOLEÅR 

begynder onsdag den 12. august kl. 10. 1. klasserne begynder dog 
først onsdag den 19. august kl. 8.45.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1964-65

Lørdag den 19. og mandag den 21. september.
Efterårsferie: Mandag den 19.—lørdag den 24. oktober.
Torsdag den 19. november.
Juleferie: Onsdag den 23. december-tirsdag den 5. januar.
Fastelavnsmandag den 1. marts.
Kongens fødselsdag: Torsdag den 11. marts.
Påskeferie: Mandag den 11.-tirsdag den 20. april.
Bededagsferie: Fredag den 14. og lørdag den 15. maj.
Kristi himmelfartsdag: Torsdag den 27. maj.
Pinseferie: Lørdag den 5.-tirsdag den 8. juni.

Ved ferier er begge dage medregnet.

Skolens læsetider er følgende:
Mandag—fredag Lørdag

8,00- 8,50 8,00- 8,50
9,00- 9,50 9,00- 9,40
9,55-10,45 9,45-10,25

11,15-12,00 10,45-11,25
12,10-13,00 11,30-12,10
13,10-14,00 12,20-13,00
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ANSØGNING

OM NEDSÆTTELSE AF SKOLEPENGE 
(sml. side 54)

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolepengene i 

skoleåret 1964-65

klasse.

Min skattepligtige indtægt i 1963 androg kr------ --------- ------------

Jeg har børn under 18 år.

Navn ___________________ __ ____________ __ ______

Stilling _______ _____ _____ ________ _____ ______ _____

Adresse ____ __ _____________ __ ______ _____________

INGRID JESPERSENS SKOLE



)963-)96<+

VI80 7RYK - KØBf NHAVN


