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JAGTVEJENS SKOLE

MEDDELELSER OM 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954):

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
Skolen sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt således, at 

klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. henlægges til andre dage end 

mandag og torsdag.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 

regel strækker sig over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 

rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig 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.

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,
3. før det akute stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis') samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest eftersygdommens optræden i elevers ellerlærerens hjem.
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Meddelelse til forældrene.

Gennem nedenstående bemærkninger er det hensigten at give forældrene 
et indtryk af skolens virke uden for den egentlige undervisning og sam
tidig give oplysninger af ren praktisk art.

Eleverne.
Den 1. september 1960 var der på skolen 866 elever, 400 drenge og 466 piger, 

der fordeltes i 31 klasser, hvoraf 7 klasser var drengeklasser, 8 pigeklasser og 16 
blandede klasser. Til realeksamen i juni 1960 indstilledes 12 piger og 9 drenge og 
til mellemskoleeksamen indstilledes 33 piger og 26 drenge, der alle bestod. Ved års
afslutningen uddeltes præmier for flid og god opførsel.

Mælkeydelse.
Efter ønske kan eleverne hver dag få gratis mælkeydelse (dog ikke realklas

serne). Mælkeydelsen består af i liter sødmælk eller i liter kærnemælk, og 814 
elever har nydt godt af den.

Der uddeles vitaminpiller til alle børn.

Sparemærkesalg.
Der er i år solgt sparemærker for ca. kr. 6.500,-.

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.
I december blev alle elever fra 7. kl., IV em. og realklassen undersøgt som et 

led i kampen mod tuberkulosen.

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 hjem
met skaffer en tilsendt sygeattest påtegnet af lægen og forevist på skolen.
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Hvis et barn mere end én gang i samme måned forsømmer på grund af syg
dom, skal skolen straks kræve sygeattest udstedt af lægen.

Hvis hjemmene ikke overholder disse bestemmelser, kan skolen betragte for
sømmelserne som ulovlige.

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

eftermiddagen 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.

Feriekolonierne.
På lærerforeningernes feriekolonier er der mulighed for at skaffe børnene et 

ca. 3 ugers ophold. Der har været udsendt 98 børn til dette ferieophold.

Feriepladser.
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.

Lejrskole i Karrebæk.
Fra den 24.-31. august var 7a! på lejrskole i Karrebæk ved Næstved under 

ledelse af overlærer frk. Aase Klausen og kommunelærer fru Emor Ågesen.
Lejrskolens arbejdsform optog pigerne meget, og de mapper, der blev udarbejdet 

på skolen bagefter viser, hvordan hver enkelt har evnet at udtrykke sig skriftligt og 
„kunstnerisk“ om det, de så.

Ved en godt besøgt lejrskoleaften præsenterede eleverne deres lejrskolemapper 
for forældrene.

Udflugter.
I årets løb har adskillige klasser besøgt udstillinger, museer, fabriksvirksom

heder og foretaget udflugter. — Skolen aflagde besøg i Zoologisk Have den 22. august 
på skolens fødselsdag.

4



Festligheder.
Den 3. december indviedes skolens ny tegnesal ved en lille festlighed for lærer

korpset, idet lokalet nu var færdigindrettet.
Den 13. december gik 3. fm i et smukt Luciaoptog gennem alle klasser.
Den 11. februar slog 1., 2. og 3. klasserne katten af tønden, og den 4. marts 

afholdtes det årlige skolebal med stor tilslutning.
Den 3., 4. og 5. marts spilledes skolekomedie. Realklasserne opførte „Lille Kon

versationssymfoni“, iscenesat af Henning E. Jensen og III em, 1., 2. og 3. klasserne 
opførte Arnold Jensens „Skovliljen“, iscenesat af K. Frede Larsen.

Forestillingen blev modtaget med meget bifald, og skolens forældre og venner 
svigtede os ikke.

De to instruktører høstede velfortjent anerkendelse for deres ekstraarbejde, og 
det gjaldt også Axel Kemp for initiativet til „The Hunting-Road Flat Feet“, der 
underholdt i mellemakterne.

Der har været afholdt sammenkomster for gamle elever.

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

eleverne. Fonden bestyres af lærerråd og skolenævn.
Der er i år ydet tilskud til lejrskoleophold, til udflugter og til fastelavnsfesten.
Fonden har skænket midler, så skolens scene har kunnet få et tiltrængt lysanlæg, 

som Preben Aggerbeck, Bjarne Nåbye og Henning E. Jensen har ofret megen fritid 
på at bygge.

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

stiksal for de ældre elever, og i april måned havde vi besøg af en svensk rejse
lektor, der holdt foredrag og læste op for eleverne i III, IVem og R. Eleverne viste 
stor interesse for disse belærende foredrag.
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Konkurrencer.
Landsforeningen til Kræftens bekæmpelse opfordrede alle landets skolebørn til 

at deltage i en plakatkonkurrence. Plakaten skulle ophænges i skolerne for at advare 
mod cigaretrygning. De bedste forslag blev præmierede og

Helen Lait Madsen 7 bu
fik overrakt kr. 100,- som præmie for sit forslag.

Frihedskampens Veteraner udskrev i oktober en stilekonkurrence „Friheds
kampen og dens betydning for Danmarks fremtid“.

Palle V. Petersen realklassen
placerede sig smukt ved sin løsning af opgaven og modtog en bogpræmie.

Congohjælpen.
På skolen blev indsamlet kr. 395,- til dette formål.

Idræt.
Den 7. september deltog en del af skolens elever i skoleidrætsdagen. 1 elev har 

bestået „Den danske skoles livredderprøve“. 63 elever har i år taget idrætsmærke. 
1 guld med emalje, 1 sølv med emalje, 4 guld, 7 sølv og 50 bronze. 6 elever har 
taget gymnastikmærket, 4 sølv og 2 bronze.

Skoleskakmesterskab.
I januar kæmpedes om skolemesterskaberne i skak. Benny Adelhøj i Illu pla

cerede sig som nr. 1, og Kaj Hansen IVA blev nr. 2.

Den 18. marts
blev en stor dag for Jagtvejens skole, — en stor dag for børnene, lærerkorpset og 
skolenævnet.

Den dag indviedes den ny drengegymnastiksal med en opvisning. Til stede var 
viceskoledirektør fru Philippa Hanssen og gymnastikinspektør hr. Paul Jørgensen.

Gymnastikinspektøren overdrog skolen en smuk relief med motiv fra græsk 
idræt.

6



Forældremøder.
I årets løb har der været afholdt en række klassemøder for forældre.
Forældredagene den 1. og 2. november var godt besøgt, og mange forældre 

modtog skolens indbydelse til at overvære undervisningen i klasserne. Den 2. no
vember om aftenen afholdtes der fællesmøde i skolens gymnastiksal. Overlærer fru 
Ida Hansen viste filmen „Menneskets forplantning“, og i tilknytning hertil gjorde fruen 
rede for, hvorledes disse vanskelige problemer inddrages i. undervisningen. Foredraget 
blev modtaget med stor interesse og taknemmelighed fra de fyldte tilhørerrækker. 
Bagefter var der klassemøder.

Den 11. november afholdtes et velbesøgt fællesmøde i skolens gymnastiksal, 
hvor inspektøren gjorde rede for skolestrukturen efter loven af 7. juni 1958.

Indskrivning.
Børn, der fylder 7 år inden den 1. august 1962 skal indskrives til skolegang 

i skoleåret 1962—63, og børn, som fylder 7 år inden 31. januar 1963, kan indskrives. 
Indskrivningen begynder den 1. september 1961. Dåbs- eller navneattest skal med
bringes, og hvis barnet er vaccineret mod kopper, medbringes også 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 Skous 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 i 7 år og
2) fylder 14 år senest den 31. januar året efter.

For elever i 3. FM og EM gælder særlige udskrivningsregler. De kan kun ud
skrives af skolen med skolenævnets tilladelse, og kun hvis de iøvrigt opfylder oven
stående betingelser.

Fra disse udskrivningsregler kan ikke dispenseres.

Skoleåret.
Skoleåret slutter torsdag den 22. juni, der er omflytningsdag.
Fredag den 23. juni er første feriedag.
Mandag den 14. august er første skoledag efter ferien. 1. klasserne møder dog 

først mandag den 21. august kl. 10.

Personalet.
Skoleinspektør: C. G. Hansen.
Vice-skoleinspektører: Knud Skytte og fru R. Jacobsen.
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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 og John Thein.

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

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

lem kl. 17,30-18,30.
Skolelægen træffes almindeligvis onsdag og lørdag mellem kl. 11-13 og sund

hedsplejersken tirsdag, onsdag, fredag og lørdag.

Årsafslutningen.
Tirsdag den 20. og onsdag 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.
Tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni vil håndarbejder, tegninger og sløjd

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

Efter tegneinspektørens opfordring er en væsentlig del af årets tegnemateriale 
udlånt til en vandreudstilling, som „Det danske Selskab“s repræsentant arrangerer 
i sommermånederne i England.

Skoleafslutning.
Onsdag 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.

C. G. Hansen.

8



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, Struensegade 453, formand.
Bankbestyrer Karl Nielsen, Amagerbrogade 7, sekretær.
Fru Inger Folmer Hansen, Borups allé 3.
Fru Hilma Rye Larsen, Kronborggade 74.
Fru Aase Bryde Jensen, Jægersborggade 463.

For skolenævnet
Aage Schmidt.
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
III a (nr. 13) kl. 8-11 dansk ............... hr. J. Døør fru A.-S. Mølle r
3 f (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ............... frk. D. Jensen frk Aa. Klause 7

- 9-10 regning ............. fru E. Christensen fru E. Aagesen
- 10-11 historie ............. hr. P. Petersen hr. H. E. Jense n

7 bu (nr. 26) kl. 8- 9
- 9-10

regning .............
geografi .............

frk. A. Mackeprang 
hr. V. Kattendorf - H. E. Jense n

7 A (nr. 11) kl. 8- 9 regning ............. - B. Rasmussen - A. Kemp
- 9-10 dansk ............... - P. Aggerbeck - E. Ovesen
- 10-11 geografi ............. - E. Ovesen - V. Kallende rj

7 ^2 (nr. 31) kl. 8- 9 dansk ............... fru I. Vedersø K. Skytte- 9-10 regning ............. frk. M. Pedersen -
- 10-11 geografi ............. fru I. Vedersø fru E. Aagesen

6 bu (nr. 35) kl. 8- 9 dansk ............... frk. M. Pedersen hr. P. Aggerbe ck
(nr. 21) - 9-10 naturhistorie .... fru I. Hansen - B. Nåbye

5 a (nr. 5) kl. 8- 9 dansk ................ frk. L. Jönsson fru R. Jacobsen
- 9-10
- 10-11

geografi .............
hr. B. Rasmussen hr. P. Petersen

J. Theinregning ............. -
5 u (nr. 12) kl. 8- 9 dansk ...............

' - J. Thein fru I. Hansen
- 9-10 historie ............. hr. Å. Nielsen
- 10-11 regning ............. - Å. Nielsen - H. Pederse l

4 u (nr. 36) kl. 8- 9 dansk ................ - P. Petersen - Fr. Larsen
- 9-10 regning ............. frk. L. Jönsson frk. E. Jacobsen

3 V (nr. 33) kl. 8- 9 regning ............. hr. A. Andersen
- 9-10 dansk ............... - H. Pedersen

2 u (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ............... - H. Pedersen
- 9-10 regning ............. - Fr. Larsen

2 X (nr. 25) kl. 8- 9 dansk ................ frk. E. Jacobsen
- 9-10 regning ............. - A. Mackeprang

1 V (nr. 23) kl. 8- 9 dansk ............... hr. B. Nåbye
- 9-10 regning ............. frk. D. Jensen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
III u (nr. 13) kl. 8-11 regning ........ ... frk. M. Pedersen frk. A. Mackeprang
3 F (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ...........

(nr. 32) - 9—10 fysik .............
(nr. 15) - 10-11 regning ........

... hr. J. Døør
- P. Aggerbeck
- B. Rasmussen

hr. A. Kemp 
- E. Ovesen 

frk. Aa. Klausen
7 bu (nr. 26) kl. 8-9 tysk ..............

9-10 dansk ........... "(fru A.-S. Møller fru I. Vedersø
- E. Christensen

7 a, (nr. 34) kl. 8-9 dansk ...........
9-10 engelsk ........

- 10—11 regning ........

J frk. Aa. Klausen 

... fru E. Christensen

frk. D. Jensen
hr. A. Kemp

- P. Aggerbeck
6 bu (nr. 35) kl. 8- 9 engelsk ........

9-10 historie ........
... frk. E. Nielsen
... hr. J. Thein

- J. Thein
- V. Kallendorf

6 A (nr. 36) kl. 8- 9 dansk ...........  
(nr. 21) - 9-10 naturhistorie .
(nr. 36) - 10—11 regning ........

- E. Ovesen 
... - B. Nåbye

- Å. Nielsen

- P. Aggerbeck 
fru /. Hansen 
hr. A. Kemp

6 a (nr. 21) kl. 8- 9 naturhistorie . 
(nr. 16) - 9-10 dansk .

- 10-11 regning ........

... fru I. Hansen

... frk. D. Jensen
- L. Jönsson

fru R. Jacobsen 
frk. E. Nielsen 
hr. E. Ovesen

6 au (nr. 14) kl. 8-9 dansk ...........
9-10 regning ........

- 10—11 engelsk ........

... hr. K. Skytte
- H. E. Jensen
- K. Skytte

- H. Pedersen 
- J. Døør

frk. E. Nielsen
5 A (nr. 11) kl. 8-9 dansk ...........

9-10 historie ........
- 10-11 regning ........

j - A. Andersen

- H. Christensen

- A. Andreasen
- L. Jönsson 

hr. Fr. Larsen
4 A (nr. 31) kl. 8- 9 dansk ...........

9-10 regning ........
- Å. Nielsen
- B. Rasmussen

fru E. Aagesen 
hr. Fr. Larsen

4 a (nr. 22) kl. 8- 9 regning ........  
9-10 dansk ...........

3 u (nr. 33) kl. 8-9 dansk ...........
9-10 regning ........

3 x (nr. 12) kl. 8- 9 regning ........
9-10 dansk ...........

3 y (nr. 1) kl. 8- 9 regning ........  
9-10 dansk ...........

2 v (nr. 23) kl. 8-9 dansk ...........
9-10 regning ........

1 u (nr. 25) kl. 8- 9 dansk ...........
9-10 regning ........

1 x (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ...........
9-10 regning ........

- P. Petersen 
... fru R. Jacobsen 
... hr. B. Rasmussen

- Å. Nielsen
... frk. E. Jacobsen
... hr. P. Petersen

- V. Kallendorf
- H. Christensen
- B. Nåbye
- H. Pedersen

. .. frk. L. Jönsson

... hr. K. Skytte
- Fr. Larsen

... fru I. Vedersø

- H. E. Jensen 
frk. A. Andreasen

C. G. Hansen.
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