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JAGTVEJENS SKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Om konfirmationsforberedelsen
1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen fal

der inden for dette klassetrin.

2.

3.

Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå 
til konfirmationsforberedelse ca. medio april-juni.
Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, kan 
få fri kl. 13 mandag og torsdag.
Såfremt forældrene ønsker konfirmation inden for andre klassetrin, må eleven 
henvises til forberedelsen efter skoletid.

4. Elever, der går til konfirmationsforberedelse, kan på skolen låne en salmebog 
og et nyt testamente. Lånte bøger skal afleveres umiddelbart efter konfirma
tionen.

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

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Forsømmelser
Skolen kan give et barn tilladelse til at forsømme enkelte dage, men forsøm

melsen kan kun betragtes som lovlig, hvis skolens tilladelse er indhentet forud. 
Hvis et barn forsømmer skolen på grund af sygdom, skal der så vidt muligt samme 
dag gives skriftlig eller ved en voksens henvendelse på skolen mundtlig meddelelse.
Hvis sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, kan skolen forlange, at hj 
met skaffer en tilsendt sygeattest påtegnet af lægen og forevist på skolen.

Hvis et barn mere end én gang i samme måned forsømmer på grund af sygd 
skal skolen straks kræve sygeattest udstedt af lægen.

Hvis hjemmene ikke overholder disse bestemmelser, kan skolen betragte

lem-

Ipm,

for-
sømmelserne som ulovlige.
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Skoleårets festligheder.

Skoledirektøren lykønsker.

Den 2. november indsatte skoledirektør Kr. Thomsen Jensen hr. Ernst Møller 
i embedet som inspektør ved vor skole. Den dejlige ny gymnastiksal var en smuk 
og værdig ramme om den store begivenhed.

Ud af salens hvide vægge var vokset en efterårsskov, hvis løvfarver klædte 
skolen i festdragt. Skolebotanisk have må sandelig have tak for den fine leverance, 
og det er vort indtryk, at skoledirektørens stærkt personlige indsættelsestale, lærer
rådsformands og viceinspektørs velkomstord, salens udsmykning og de feststemte 
gæsters tilstedeværelse var med til at gøre dagen just så uforglemmelig, som vi gerne 
ville, den skulle være. Det glædede os at se vore viceskoledirektører og vort skole
nævn, hvis formand også talte. Heldigvis var salen stor nok til, foruden lærerkorpset, 
også at rumme skolens ældste elever. Efter den officielle indsættelse samledes gæ
ster og lærere på tegnesalen til en hyggelig afslutning på dagen.

Dagen før flyttede skolens inspektør siden 1954, hr. C. G. Hansen, til Bella- 
høj skole. Årene hos os blev præget af arbejde med modernisering og udvidelse af 
skolen, og inspektør C. G. Hansen har i en sådan grad været sjælen i dette arbejde, 
at det falder os vanskeligt at færdes i for eksempel tegne- og gymnastiksal uden at 
tænke på den personlige indsats, der her er gjort. Vore bedste ønsker for fremtiden 
vil følge inspektøren til Bellahøj.
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De små lykønsker.

Den 13. december gik 7a i festligt Luciaoptog gennem alle klasser.
3. marts slog 1. og 2. klasserne katten af tønden og blev bagefter trakteret 

med fastelavnsboller og sodavand.
19. marts afholdtes en gymnastikopvisning på årsdagen for den nye gymnastik

sals indvielse. Først viste hr. Frede Larsen småbørnsgymnastik med 2. og 3. klasse, 
hvorefter frk. Åse Klausen viste moderne rytmegymnastik med realklassens piger, 
og til slut så man med hr. Døør som leder skolens udvalgte drengehold i redskabs
gymnastik : ringe- og barreøvelser samt spring på hest og behændighedsøvelser. 
Festen blev indledet af viceinspektør Knud Skytte, og gymnastikinspektør Povl 
Jørgensen uddelte efter opvisningerne en smuk bronceplade til opsætning i gymna
stiksalen med navnet på skolens bedste gymnastikklasse, som i år blev IVu. Gymna
stikinspektøren fremhævede, at udmærkelsen også gjaldt klassens opførsel i almin
delighed.

14. april holdtes skolebal for de større børn. I den ene gymnastiksal dansedes 
til to orkestre, og i den anden var der servering.

Ulandshjælp.
I tiden fra fredag den 16. marts til lørdag den 24. marts blev der foretaget en 

indsamling til fordel for U-landene. Der startedes med mærkesalg og kontante bidrag. 
Alle lærere og elever deltog med stor ihærdighed. Et 5 m højt termometer i skole
gården steg i ugens løb til 2400 kr. Ved en lille U-cabaret til slut nåede vi op til 
3000 kr., og enkelte klasser fortsatte med forskellige arrangementer, så at skolen 
ialt kom op på et beløb af 3225 kr.

Vindiiespyntning — men ej blot til pynt.
I februar måned deltog elever fra 8a og 8au i en konkurrence, som et manufak

turfirma på Nørrebro havde udskrevet. Klostervængets og Jagtvejens skole fik til 
opgave at pynte en række af firmaets vinduer, som på forhånd var delt op i flere 
varegrupper: arbejdstøj, hvidevarer, undertøj og meget andet. Eleverne gik under 
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ledelse af hr. Kemp til opgaven med iver og saglighed. Pigerne havde effektfuldt 
anvendt et rødkålshoved, illuderende den rasende ægtemand, og drengene vakte 
jubel hos forbipasserende på gaden, når de i butiksvinduet havde vanskeligheder med 
en dekorativ placering af dametøjet.

Resultatet blev afgjort ved en publikumsafstemning. Pigerne fra Jagtvejens 
skole vandt 2. og 3. præmien.
Københavnsmestre i skak.

I de københavnske skolers skakturnering lykkedes det i år for skoleholdet, som 
bestod af Benny Adelhøj, IVu, Kaj Plansen, realkl., Benny Gregersen 4f, Peter Kit
næs, realkl., Mogens Lorentzen, 4f og Kurt Petersen, 4f, at vinde mesterskabet 
for København meget overlegent, idet holdet ialt kun tabte 2 partier. Skolens hold 
gik videre til landsturnering i Middelfart og placeredes som nr. 2.
Gymnastik og idræt.

Ved idrætsdagen den 12. september blev 6au og 6a københavnsmestre.
Skolemesterskaberne i gymnastik for hold blev vundet af Kai Lund og Tønnes 

Mikkelsen og det individuelle mesterskab af Fritz Madsen.
5 piger har taget svømmeprøven, 1 frisvømmerprøven og 3 livredderprøven.
53 har taget idrætsmærkeprøver: 1 guld m. emalje, 1 sølv m. emalje, 4 guld, 

24 sølv og 23 bronze.
Drengene har afholdt mærkeprøver i gymnastik med følgende resultat: 4 sølv 

og 9 bronze.
Skolens drengehold har endvidere deltaget i de københavnske skolers gymna

stikturnerings B-række, hvor de opnåede at blive nr. 1 blandt 30 skoler.
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Med 7A på lejrskole.
RØGEDE SILD hørte til vor herligste spise - vel at mærke, når de kunne 

aftages direkte fra skorstenen. De har så sikkert gættet, at turen gik til Bornholm, 
hvor 21 drenge fra 7A nød ni dages lærerigt og sundt ophold. Med hovedkvarter i 
Sandvig hjemsøgte vi øen, fra Hammerhavn til Due Odde. Vi så havnen i Svaneke 
og Krølle Bølle i Rønne, studerede granit og sand, ler og skifer. Vi badede i 
Sandvigs nye pool og stirrede dybt i Hammerens Diamantsø. Corfitz Ulfeldt og 
Leonora Christina, Printzensköld og Holger Rosenkrantz passerede revue for os, 
da vi sad og beundrede det før så stolte Hammershus. Størst indtryk gjorde det dog, 
da Ertholmene dukkede frem af en tæt tåge, og vort lille fartøj gled ind under Chri- 
stiansøs gule kaserner - enhver ved jo også, at det syn tror man ikke på, før man 
har set det. Tiden fra 8.-16. juni blev sandelig brugt godt, og vi takker hr. Poul 
Petersen, fordi han tog med os. Preben Aggerbeck.

I 1962 er der planlagt lejrskoleophold for 2 klasser. I begyndelsen af juni rejser 
viceinspektør Knud Skytte til Bornholm med 7au, og i midten af juni tager I realkl. 
til Karrebæk med fru A. S. Møller som leder.

Forældreuge og forældremøder.
Den 7. og 8. november var forældrene indbudt til besøg i klasserne for at over

være den daglige undervisning, og om aftenen den 7. november afholdt skolen for
ældreaften med besøg af 275 forældre, der interesseret lyttede til lærerne hr. Døør, 
hr. Henning E. Jensen, hr. Aksel Kemp, hr. Poul Petersen og hr. John Thein, der 
talte om nye fag i skolen. Bagefter havde forældrene lejlighed til at tale med klasse
lærerne i samtlige klasser.

6. februar afholdtes møde for 5. klassernes forældre, hvor skolens leder rede
gjorde for skolens opbygning, specielt med henblik på placeringen af eleverne i 6. 
klasse.

27. februar afholdtes fællesmøde for 7. klassernes forældre og elever, hvor 
de blev orienteret om undervisningen i de frivillige 8. og 9. klasser.

Hr. Aggerbeck afholdt klasseforældremøde den 15. februar. Næsten samtlige 
forældre til hans 1. klasse var mødt og blev grundigt sat ind i hr. Aggerbecks under
visningsform, ligesom de interesseret stiftede bekendtskab med klassens skriftlige 
arbejder og de mange børnetegninger. Samtidig blev de orienteret om de nye med
delelsesbøger. En absolut vellykket aften, der lover godt for den fremtidige kontakt 
mellem skole og hjem.

Frivillig korsang.
Der har i skoleåret 1961—62 været afholdt frivillig korsang i perioden 1. okto- 

ber-1. marts. Koret har deltaget i Danmarks Radios konkurrence „Fra 64-2“ og 
fået så pæn kritik, at det opmuntrer til fortsættelse næste år.

Frivillig husgerning.
Foruden den obligatoriske undervisning i husgerning har ca. 50 piger fra de 

større klasser under ledelse af frk. Asta Andreasen deltager i frivillig husgerning, der 
etableredes efter jul efter indbydelse fra skoledirektionen.
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Praktiske oplysninger.

Eleverne.
Den 1. september 1961 var der på skolen 807 elever, 380 drenge og 427 pi

ger, der er fordelt i 29 klasser, hvoraf 2 klasser var drengeklasser, 3 pigeklasser 
og 24 blandede klasser. Til realeksamen i juni 1961 indstilledes 21 piger og 24 
drenge, og til mellemskoleeksamen indstilledes 21 piger og 19 drenge, der alle be
stod. Ved årsafslutningen uddeltes præmier for flid og god opførsel.

Mælkeydelse.
Efter ønske kan eleverne hver dag få gratis mælkeydelse. Mælkeydelsen be

står af I liter sødmælk eller | liter kærnemælk, og 736 elever har nydt godt af den.
Der uddeles vitaminpiller til alle børn.

Sparemærkesalg.
Der er i år solgt sparemærker til ca. kr. 5.000,—.

Skolebadning.
Hver 14. dag kan skolens elever gratis få et varmt brusebad. Når hjemmet 

skriftligt anmoder derom, kan skolen, for kortere eller længere tid, fritage eleverne 
for deltagelse i dette bad, medens gymnastikbadet efter hver enkelt gymnastiktime 
er obligatorisk, og eleverne kan kun fritages for dette bad i længere tid, hvis det 
ved lægeattest dokumenteres, at barnet ikke kan tåle at deltage i det.

Røntgenundersøgelse.
1 oktober blev alle elever fra 7. kl., 4fu, IV em og realklassen undersøgt som 

et led i kampen mod tuberkulosen.

Læsestuen.
Skolens læsestue har været åben mandag, tirsdag og fredag i 2 timer om efter

middagen fra 15. september-15. april, og eleverne kan under tilsyn benytte tiden 
til lektielæsning eller stilfærdig fritidsbeskæftigelse.

Skolebiblioteket.
Eleverne i 4. klasse og højere klasser har adgang til at låne fag- og skønlitteratur 

med hjem. Vort udmærkede bibliotek er en værdifuld støtte til en fornuftig fritids
beskæftigelse og endvidere er det et værdifuldt supplement til skolens undervisnings
arbejde.
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Feriekolonierne.
På lærerforeningernes feriekolonier er der mulighed for at skaffe børnene 

ca. 3 ugers ophold. Der har været udsendt 77 børn til dette ferieophold.

Feriepladser.

et

Klasselærerne modtager ansøgninger om feriepladser, d. v. s. ophold i et land
bohjem i næsten hele sommerferien. Det lykkedes i år at imødekomme alle ansøg
ninger. Disse pladser er udelukkende forbeholdt børn fra små hjem.

Til disse ferieophold på koloni eller i landbohjem vil skolen kun anvise pladser 
til børn, der har vist god opførsel.

Jagtvejens Skoles Fond.
Fondets formål er at støtte forskellige arrangementer til gavn og glæde for 

eleverne. Fonden bestyres af lærerråd og skolenævn.

Norden.
I januar aflagde en norsk rejselektor besøg og holdt foredrag i skolens gymna

stiksal for de ældre elever, og en svensk rejselektor holdt foredrag og læste op for 
eleverne i III, IV em og R. Eleverne viste stor interesse for disse belærende fore
drag.

Indskrivning.
Børn, der fylder 7 år inden den 1. august 1963 skal indskrives til skolegang 

i skoleåret 1963-64, og børn, som fylder 7 år inden 31. januar 1964, kan indskrives. 
Indskrivningen begynder den 1. september 1962. Dåbs- eller navneattest skal med
bringes, og hvis barnet er vaccineret mod kopper, medbringes vaccinationsattest.

Skolens distrikt.
Til skolens distrikt hører følgende gader: Ågade, Ahlmannsgade, Borups Allé 

(1—33, 41-45 og 2-24), Borups plads, Florsgade, Gilbjerggade, Hellebækgade, 
Hiort Lorenzens Gade, Hornbækgade, Humlebækgade (ulige nr. og fra 2-20), 
Hørsholmsgade, Jagtvej (1-41 og 2-34), Jægersborggade, Kronborggade, Krügers
gade, Laurids Skaus Gade, Lundtoftegade (2-10), Nivågade, Rantzausgade (fra 
70—74), Skotterupgade, Stefansgade (fra 53 og 48).

Udskrivning.
Den almindelige regel for udskrivning er, at et barn tidligst kan udskrives ved 

skoleårets udgang, når det
1) ved skoleårets slutning har gået i skole 7 år og
2) fylder 14 år senest den 31. januar året efter.

For elever i 8. klasse gælder særlige udskrivningsregler. De kan kun udskrives 
af skolen med skolenævnets tilladelse, og kun hvis de iøvrigt opfylder ovenstående 
betingelser.

Fra disse udskrivningsregler kan ikke dispenseres.



Skoleåret.
Skoleåret slutter fredag den 22. juni, der er omflytningsdag.
Lørdag den 23. juni er første feriedag.
Mandag den 13. august er første skoledag efter ferien. 1. klasserne møder dog 

først mandag den 20. august kl. 10.

Personalet.
Skoleinspektør: Ernst Møller.
Vice-skoleinspektører: Knud Skytte og fru R. Jacobsen.
Overlærere: Fru Ebba Christensen, fru Ida Hansen, frk. E. Jacobsen, frk. D. 

Jensen, frk. Aase Klausen, frk. A. Mackeprang, fru A.-S. Møller, frk. Edel Nielsen, 
frk. Minona Pedersen, Axel Andersen, H. Christensen, V. Kallendorf, og Aage 
Nielsen.

Lærere: Fru E. Aagesen, frk. A. Andreasen, frk. Lis Jönsson, fru Inger Ve
dersø, Preben Aggerbeck, Jørgen Døør, Henning E. Jensen, Axel Kemp, K. Frede 
Larsen, Bjarne Nåbye, E. Ovesen, Helge Pedersen, Poul Petersen, Bent Rasmus
sen, O. Sørensen og John Thein.

Skolebetjent: Ernst Wulff.
Skolelæge: Børnelæge Gunnar Nielsen.
Sundhedsplejerske: Fru Signe Mønsted.
Økonoma: Fru Emma Simonsen.

Træffetider:
Inspektøren træffes hver skoledag mellem 12-13 og tillige onsdag aften mel

lem kl. 1730—1830.
Skolelægen træffes almindeligvis onsdag og lørdag mellem kl. 11-13 og sund

hedsplejersken tirsdag, onsdag, fredag og lørdag.

Årsafslutningen.
Onsdag den 20. og torsdag den 21. juni er forældredage, og forældrene ind

bydes til at overvære den almindelige undervisning i klasserne.
Et skema over undervisningstimerne i disse dage findes på de efterfølgende 

sider i dette hæfte.
Onsdag den 20. og torsdag den 21. juni vil håndarbejder, tegninger og sløjd

arbejder være udstillet i skolens gymnastiksal. Denne udstilling er åben i skoletiden 
og desuden onsdag aften kl. 19-20.

Skoleafslutning.
Torsdag den 21. juni kl. 19 tager skolen afsked med sine udgående 

elever. Ved en højtidelighed i skolens gymnastiksal overrækkes eksamens= 
beviser og flidspræmier, og skolens kor vil synge.

Forældrene indbydes til at overvære denne afslutning.

Ernst Møller.
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Meddelelser fra skolenævnet.

I det forløbne år har skolenævnet taget sig af de sager, der har været henlagt 
til det.

På en række møder har man endvidere drøftet skolens almindelige forhold, 
„Jagtvejens Skoles Fond“, og nævnet har haft opmærksomheden henvendt på sko
lens forsømmende og forsømte børn, og man har drøftet de enkelte tilfælde og så 
vidt muligt rådet bod på forholdene.

Nævnet har været medvirkende ved tilrettelæggelsen af møder og arrangemen
ter for skolens forældrekreds.

Skolenævnets medlemmer er:

Blikkenslager Aage Schmidt, Hans Egedesgade 25, formand.
Bankbestyrer Karl Nielsen, Amagerbrogade 7, sekretær.
Fru Inger Folmer Hansen, Borups allé 3.
Fru Hilma Rye Larsen, Kronborggade 7‘.
Fru Aase Bryde Jensen, Jægersborggade 463.

For skolenævnet 
Aage Schmidt
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

I u (nr. 11) kl. 8-9 regning ........ ... frk. A. Mackeprang frk. M. Pedersen
9-10 dansk ........... ... fru A.-S. Møller - E. Nielsen

7 bu (nr. 26) kl. 8- 9 tysk .............. - A.-S. Møller fru R. Jacobsen
9-10 regning ........ ... frk. M. Pedersen hr. J. Døør

6 bu (nr. 35) kl. 8—9 engelsk ........ - E. Nielsen frk. Å. Klausen
9-10 regning ........ ... hr. H. E. Jensen hr. V. Kallendorf

8 a (nr. 31) kl. 8-9 regning ........ ... fru E. Christensen - J. Døør
9-10 dansk ........... ... frk. Å. Klausen - E. Ovesen

- 10-11 orientering ... ... hr. V. Kallendorf - P. Aggerbeck
7 a (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. D. Jensen fru E. Aagesen

9-10 regning ........ - L. Jönsson frk. A. Mackeprang
- 10-11 engelsk ........ ... hr. B. Nåbye - Å. Klausen

6 au (nr. 12) kl. 8-9 dansk ........... fru /. Hansen1 - J. Thein
9-10 historie ........ hr. A. Andersen

- 10—11 regning ........ - B. Rasmussen - A. Kemp
5 A (nr. 34) kl. 8- 9 dansk ........... - Å. Nielsen frk. E. Jacobsen

9-10 regning ........ - B. Rasmussen hr. P. Aggerbeck
- 10-11 geografi ........ - A. Andersen fru I. Vedersø

5 a (nr. 14) kl. 8- 9 regning ........ - P. Petersen hr. H. E. Jensen
9-10 dansk ........... ... fru R. Jacobsen frk. D. Jensen

- 10-11 historie ........ ... hr. H. Pedersen hr. F. Larsen
4 v (nr. 22) kl. 8-9 regning ........ - 0. Sørensen - K. Skytte

9-10 dansk ........... - H. Petersen - 0. Sørensen
4 x (nr. 36) kl. 8— 9 historie ......... - E. Ovesen - F. Larsen

9-10 dansk ........... - P. Petersen fru I. Vedersø
4 y (nr. 1) kl. 8-9 dansk ........... frk. A. AndreasenJ- - H. Christensen

9-10 geografi ........ fru I. Hansen
3 u (nr. 33) kl. 8-9 dansk ........... - H. Petersen

9-10 regning ........ - F. Larsen
2 u (nr. 25) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. L. Jönsson

9-10 regning ........ ... hr. K. Skytte
1 v (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ........... - P. Aggerbeck

9-10 regning ........ ... frk. E. Jacobsen
1 x (nr. 23) kl. 8-9 dansk ........... ... fru /. Vedersø

9-10 regning ........ - E. Christensen
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelæi sr.

I u (nr. 11) kl. 8- 9 geografi ....... .... hr. V. Kallendorf hr. H. Chris ensen
- 9-10 engelsk ....... .... frk. E. Nielsen frk. L. Jönsso n

7 bu (nr. 21) kl. 8- 9 biologi ........ .... fru I. Hansen fru I. Veders0

(nr. 32) - 9-10 naturlære ... .... hr. P. Aggerbeck - A.-S. Mø ler
6 bu (nr. 35) kl. 8- 9 dansk .......... .... fru E. Christensen frk. L. Jönsson

- 9-10 historie ....... .... hr. V. Kallendorf fru R. Jacobsen
4 fu (nr. 15) kl. 8- 9 regning ....... - J. Døør hr. A. Kemp

- 9-10 dansk .......... .... frk. D. Jensen - J. Thein
- 10-11 tysk ............. .... fru R. Jacobsen fru A.-S. Alø ler

8 au (nr. 12) kl. 8- 9 regning ....... .... hr. B. Rasmussen hr. H. E. Jei isen
- 9-10 orientering .. - H. E. Jensen - A. Kemp
- 10-11 dansk .......... .... - P. Aggerbeck frk. M. Pedersen

7 A (nr. 26) kl. 8- 9 dansk .......... - E. Ovesen - A. Andre isen
- 9-10 regning ....... - Å. Nielsen fru E. Christensen
- 10-11 engelsk ....... .... - B. Nåbye hr. 0. Sørensen

7 au (nr. 14) kl. 8- 9 dansk .......... .... - K. Skytte - J. Thein
- 9-10 historie ....... .... - P. Petersen fru I. Veders0

- 10-11 regning ....... - H. E. Jensen hr. Å. Nielse n
6 av (nr. 16) kl. 8- 9

- 9-10
- 10-11

dansk ..........
geografi .......
engelsk .......

} - A. Andersen 

.... frk. E. Nielsen

fru E. Aagest 
}frk. A. Andre

m

asen

5 u (nr. 36) kl. 8- 9 dansk .......... .... hr. P. Petersen hr. H. Peten en
- 9-10 historie ....... - K. Skytte frk. E. Jacobsen
- 10-11 regning ....... .... frk. L. Jönsson fru E. Aagestm

4 u (nr. 31) kl. 8- 9 regning ....... .... hr. Å. Nielsen hr. 0. Søren sen
- 9-10 dansk .......... .... - B. Rasmussen - J. Døør

3 V (nr. 33) kl. 8- 9 dansk .......... .... - B. Nåbye
- 9-10 regning ....... ... frk. Al. Pedersen

3 X (nr. 22) kl. 8- 9 dansk .......... - E. Jacobsen
- 9-10 regning ....... - A. Mackeprang

2 V (nr. 23) kl. 8- 9 regning ....... - D. Jensen
- 9-10 dansk .......... ... hr. B. Nåbye

2 X (nr. 24) kl. 8- 9 dansk .......... - F. Larsen
- 9-10 regning ....... - O. Sørensen

1 u (nr. 25) kl. 8- 9 regning ....... ... frk. A. Mackeprang
- 9-10 dansk .......... ... fru I. Hansen

Ernst Møller.
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