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JAGTVEJENS SKOLE

MEDDELELSER OM 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Meddelelser 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 1954 var der på skolen 820 elever, 356 drenge og 464 piger, 

der fordeltes i 28 klasser, hvoraf 11 klasser var drengeklasser, 15 pigeklasser og 2 
blandede klasser, nemlig I u og III u. Til realeksamen i juni 1954 indstilledes 20 
piger, og til mellemskoleeksamen 27 piger, der alle bestod. Ved årsafslutningen ud
deltes præmier for flid og god opførsel.

Skolebespisningen.
I tiden fra 1. november—30. april kan alle børn i skolens 7 yngste klasser 

efter ønske hver dag få enten gratis skolefrokost eller gratis mælkeydelse. I skole
frokosten, der består af 4 stk. smørrebrød, liter sødmælk og eventuel ekstramad, 
samt til 31. januar et æble, har 403 elever deltaget. Mælkeydelsen, der består af 
T liter sødmælk, har 317 elever nydt godt af. I den tid, hvor der ingen skolebespis
ning er, kan alle ovennævnte elever få del i mælkeydelsen.

Alle skolens ældste elever kan mod lav betaling deltage i skolebespisningen.

Sparemærkesalg.
Der er i år solgt sparemærker for ca. kr. 4.000,—.

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.
I januar blev alle elever fra FM-klasserne, fra IV em og realklassen under

søgt 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.
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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.

Hvis et barn mere end een 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.

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

ca. 3 ugers ophold. Der har ialt været udsendt 95 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 ar søg
ninger. Disse pladser er udelukkende forbeholdt børn fra små hjem.

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

Lejrskoleophold.
1 august var III u på tur til Bornholm. Eleverne boede og spiste på vandrer

hjem i Svaneke. Ved støtte fra lejrskolefondet var man i stand til at arrangere rund
ture på øen, så eleverne vendte hjem med et rigt udbytte.

Udflugter.
I årets løb har adskillige klasser besøgt udstillinger, museer og foretaget ud

flugter.

Læsestuen.
Skolens læsestue har været åben mandag, onsdag og torsdag i 2 timei om 

eftermiddagen fra 1. oktober—15. april, og eleverne kan under tilsyn benytte viden 
til lektielæsning eller stilfærdig fritidsbeskæftigelse.

Skolekor.
Skolen har i år gjort de første forsøg på at oprette et skolekor, og det er vort 

håb, at eleverne vil vise interesse for dette arbejde til glæde og adspredelse for 
børn og forældre.

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

stiksal for de ældre elever, og i februar havde vi besøg af en svensk rejselektor, 
der holdt foredrag og læste op for eleverne i III og IV em. Eleverne viste stor 
interesse for disse belærende foredrag.
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Filmsforevisning.
I årets løb er der i børnenes og lærernes fritid arrangeret tonefilmsforevisning 

for eleverne; der er blevet vist film dels af belærende og dels af underholdende art.

Oprettelse af en skolefond.
Det er meningen, at et eventuelt overskud fra filmsforevisningerne skal indgå i 

„Jagtvejens skoles fond“, som antagelig vil overtage de penge, der tidligere er ind
samlet til køb af en lejrskole. Tanken om lejrskole er opgivet, da vi ikke magter at 
gennemføre den, og i samarbejde med skolenævnet er der gjort skridt til oprettelse 
af ovennævnte fond, hvis formål skal være at støtte forskellige arrangementer til 
gavn og glæde for eleverne, f. eks. rejser og udflugter. Man har tænkt sig, at 
denne fond skal bestyres af lærerråd og skolenævn og muligvis forøges gennem 
papirindsamling og forskellige arrangementer på skolen.

Festligheder.
Den 21. september deltog en del af eleverne i skoleidrætsdagen, og det blev 

som sædvanlig en festlig og fornøjelig oplevelse for såvel aktive som passive del
tagere.

I december indbød realklassens elever forældre og lærere til en fest i skolens 
gymnastiksal. Eleverne stod selv for hele arrangementet, og der var ofret et stort 
arbejde for at byde på såvel en vellykket, morsom underholdning som et overdådigt 
kaffebord.

Skoleballet, den 12. februar, som var stærkt besøgt, var en vellykket aften.
For udgåede elever har der været holdt to sammenkomster.

Forældremøder.
I årets løb har der været afholdt nogle møder for forældre til børn i enkelte 

klasser.
Forældredagene den 2. og 5. november var pænt besøgt og mange forældre 

modtog skolens indbydelse til at overvære undervisningen i klasserne. Den 5. no
vember om aftenen afholdtes klassemøder og bagefter var der fællesmøde i skolens 
gymnastiksal, hvor kommunelærer Ax. Andersen fortalte om sin forsøgsundervis
ning i filmsforståelse.

I samme måned var der møde for forældre, hvis børn gik i 5. klasse.
Den 25. januar talte erhvervsvejleder Søgaard Jørgensen fra Centralarbejds

anvisningskontoret for udgående elever og deres forældre.

Indskrivning.
Børn, der fylder 7 år inden den 1. august 1956 skal indskrives til skolegang 

i skoleåret 1956—57, og børn, som fylder 7 år inden den 15. december 1956, kan 
indskrives. Indskrivningen begynder den 1. september 1955. Dåbs- eller navneattest 
skal medbringes, og hvis barnet er vaccineret mod kopper medbringes også vaccina
tionsattest.
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Skolens distrikt.
Til skolens distrikt hører følgende gader: Ågade, Ahlmannsgade, Borups Allé 

(1—33 og 2—24), Borups Plads, Florsgade, Gilbjerggade, Hellebækgade, Hiort 
Lorentzensgade, Hornbækgade, Humlebækgade (ulige nr. og fra 2—26), Hørs
holmsgade, Jagtvej (1—41 og 2—34), Jægersborggade, Kronborggade, Krügers
gade, Laurids Skausgade, Lundtoftegade (2—10), Nivågade, Rantzausgade (fra 
70—74), Skotterupgade, Stefansgade (fra 53 og 84).

Udskrivning.
For at kunne udskrives af skolen den 19. juni skal barnet være fyldt 14 år senest 

den 11. august. Børn, som fylder 14 år i tiden mellem 12. august og 1. november 
kan ligeledes udskrives 19. juni, hvis de har gået i skole i 7 år. For elever i 3. FM 
og III EM 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 lørdag den 18. juni, der er omflytningsdag.
Mandag den 20. juni er første feriedag.
Fredag den 12. august er første skoledag efter ferien. 1. klasserne møder dog 

først lørdag den 13. august kl. 10.

Personalet.
Den 31. juli tog skolens inspektør frøken Rigmor Claudi-Hansen sin afsked på 

grund af alder efter at have virket ved skolen siden 1. april 1936. Ved skoleårets 
begyndelse udnævntes frk. Minona Pedersen og V. Kallendorf til overlærere, og Ove 
Andersen og Ole Hansen forflyttedes efter eget ønske.

Herefter er personalet:
Skoleinspektør: C. G. Hansen.
Vice-skoleinspektør: H. Christensen.
Vice-skoleinspektrice: Fru R. Jacobsen.
Overlærere: Fru Ebba Christensen, fru Ida Hansen, frk. D. Jensen, frk. A. 

Mackeprang, frk. Lilly Olsen, frk. Minona Pedersen, V. Kallendorf, Aage Nielsen 
og Niels Nielsen.

Lærere: Frk. Elisabeth Davidsen, frk. B. Høeg-Møller, frk. E. Jacobsen, frk. 
Aase Klausen, fru A. S. Møller, frk. Edel Nielsen, Ax. Andersen, B. Jensen, Hen
ning E. Jensen, Helge Petersen og Bent Rasmussen.

Faste vikarer: Frk. Birgit Espersen og Erik Ovesen.
Skolebetjent: Ernst Wulff.
Skolelæge: Børnelæge Gunnar Nielsen.
Sundhedsplejerske: Frk. Henriette Jørgensen.
Økonoma ved skolebespisningen : Fru Astrid Aagesen.
Den 6. november afgik tidligere overlærer ved skolen, Ejner Møller, R. al D., 

ved døden.
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Træffetider.
Inspektøren træffes hver skoledag mellem kl. 12—13 og tillige onsdag aften 

mellem kl. 18—19.
Skolelægen træffes almindeligvis mandag og torsdag mellem kl. 11—13, og 

sundhedsplejersken mandag, torsdag og lørdag.

Årsafslutningen.
Torsdag den 16. og fredag den 17. juni er forældredage, og forældrene indbydes 

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

sider i dette hæfte.
Torsdag den 16. og fredag den 17. juni vil håndarbejder, tegninger og sløjd

arbejder være udstillet i skolens gymnastiksal. Denne udstilling er åben i skole
tiden, og desuden torsdag aften kl. 19—20.

Skoleafslutning.
Fredag den 17. 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
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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 ombygning og oprette Ise
af „Jagtvejens skoles fond“, og nævnet har haft opmærksomheden henvendt på sto
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 alle møder og arrange
menter for skolens forældrekreds.

Skolenævnets medlemmer er:

Kontorassistent fru Hilma Rye Larsen, Kronborggade 71, formand.
Prokurist H. Petersen, Jagtvej 112, sekretær.
Fru Ine Jensen, Jagtvej 29 A1.
Bankprokurist Karl Nielsen, Amagerbrogade 7.
Arbejdsmand Otto Christensen, Borups Allé 114.

For skolenævnet 
Hilma Rye Larsen
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Ärsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

PIGEKLASSER Lærer. Gæstelærer.

III u (nr. 6) kl. 8—10 tysk ............... .. fru A. S. Møller frk. E. Nielsen
I u (nr. 19) kl. 8— 9 fysik ..............

(nr. 12) - 9—10 naturhistorie ..
.. overl. frk. A. Mackeprang 

fru I. Hansen
hr. E. Ovesen

- A. Andersen
3 fa (nr. 3) kl. 8— 9 dansk .............

9—10 historie ..........
- 10—11 engelsk ..........

frk. D. Jensen 
.. hr. H. E. Jensen 
.. frk. E. Jacobsen

- A. Andersen
overl. frk. M. Pedersen 
frk. Aa. Klausen

5 a (nr. 18) kl. 8— 9 dansk .............
9—10 regning ..........

(nr. 12) - 10—11 naturhistorie ..

- E. Davidsen
- B. Høeg-Møller

.. overl. frk. M. Pedersen

overl. fru E. Christensen 
frk. Aa. Klausen

- B. Høeg-Møller
4 a (nr. 17) kl. 8— 9 dansk .............

9—10 naturhistorie ..
- L. Olsen 

.. frk. E. Davidsen
overl. fru /. Hansen 
hr. E. Ovesen

3 a (nr. 15) kl. 8— 9 dansk .............
9—10 historie ..........

.. hr. H. Petersen 

.. frk. E. Jacobsen
la (nr. 9) kl. 8— 9 dansk .............

9—10 regning ..........
- Aa. Klausen

.. overl. fru E. Christensen
1 b (nr. 11) kl. 8— 9 dansk .............

9—10 regning ..........

DRENGEKLASSER

.. frk. E. Jacobsen

.. overl. frk. A. Mackeprang

1 FA (nr. 10) kl. 8— 9 dansk .............
9—10 engelsk ..........

- 10—11 geografi ..........

... hr. B. Jensen
- B. Rasmussen
- B. Jensen

hr. J. Groth
overl. frk. L. Olsen

- A. Mackeprang
5 A (nr. 1) kl. 8— 9 historie ..........

9—10 dansk ............
- 10—11 regning ..........

- overl. N. Nielsen
- J. Groth
- overl. V. Kallendorf

- M. Pedersen
- D. Jensen 

frk. E. Davidsen
4 A (nr. 2) kl. 8— 9 dansk ............

9—10 regning ..........
- vic. H. Christensen
- overl. V. Kallendorf

hr. overl. V. Kallendorf 
- H. Petersen

3 B (nr. 16) kl. 8— 9 historie ..........
9— 10 dansk ............

Aa. Nielsen
- B. Jensen

2 A (nr. 8) kl. 8— 9 dansk ............
9—10 regning ..........

-B. Rasmussen
- overl. N. Nielsen

2 B (nr. 13) kl. 8— 9 dansk ............
9—10 regning ..........

- H. E. Jensen
... - overl. Aa. Nielsen.
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FREDAG DEN 17. JUNI

Lærer.PIGEKLASSER
III u (nr. 6) kl. 8—10 geografi .......... .. hr. overl. V. Kallendorf
I u (nr. 7) kl. 8— 9 dansk ............. .. fru A. S. Møller

- 9—10 regning .......... .. overl. frk. A. Mackeprang
2 fa (nr. 1) kl. 8— 9 dansk ............. .. vic. fru R. Jacobsen

- 9—10 regning .......... .. overl. fru E. Christensen
(nr. 19) 10—11 fysik .............. .. hr. J. Groth

1 fa (nr. 14) kl. 8— 9 regning .......... .. overl. frk. M. Pedersen
- 9—10 dansk ............. J-frk. E. Nielsen
- 10—11 historie ..........

5 b (nr. 18) kl. 8— 9 dansk ............. J - B. Høeg-Møller
- 9—10 regning ..........
- 10—11 geografi .......... .. overl. fru E. Christensen

4 b (nr. 17) kl. 8— 9 dansk ............. frk. D. Jensen
- 9—10 naturhistorie .. .. frk. Aa. Klausen

3 b (nr. 15) kl. 8— 9 dansk ............. - E. Davidsen
- 9—10 naturhistorie .. .. overl. fru /. Hansen

2 a (nr. 9) kl. 8— 9 dansk ............. -I. Hansen
- 9—10 regning .......... frk. D. Jensen

2 b (nr. 11) kl. 8— 9 regning .......... .. frk. E. Nielsen
- 9—10 dansk ............. .. overl. frk. M. Pedersen

Gæstelærer.
hr. vic. H. Christensen

- B. Jense.i
- overl. Aa. Nielsen.
- H. E. Je. 

overl. frk. L.
isen
Olsen

hr. A. Andersen 
frk. Aa. Klausen

- E.
- B.
- E.

hr. B.
- H.
- B.

frk. E.

Jacobsen
Høeg- Møller
Jacobsen 
Jensen 
Petersen 
Rasmussen
Davicsen

DRENGEKLASSER
2 FA (nr. 10) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

dansk .............
engelsk ..........
regning ..........

.. hr. overl. N. Nielsen
- J. Groth
- H. E. Jensen

4 B (nr. 2) kl. 8— 9
- 9—10

geografi ..........
dansk .............

- E. Ovesen
- B. Rasmussen

3 A (nr. 16) kl. 8— 9
- 9—10

dansk .............
naturhistorie ..

1 - A. Andersen

1 A (nr. 8) kl. 8— 9
- 9—10

dansk .............
regning ..........

- overl. Aa. Nielsen
- H. Petersen

1 B (nr. 13) kl. 8— 9
- 9—10

regning ..........
dansk .............

- H. Petersen
- E. Ovesen

overl. frk. L. Olsen
hr. H. E. Jensen

- overl. Aa. Nielsen.
overl. frk. A. Mackeprang 
fru A. S. Meller

C. G. H ansen
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