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JAGTVEJENS SKOLE
Meddelelser for 1962-63

samt skema over årsafslutningen



Om konfirmationsforberedelsen

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

2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, kan 
få fri kl. 13 mandag og torsdag.

3. 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 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 
beklædningsgenstande; 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 medde
lelse. Hvis sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, kan skolen forlange, 
at hjemmet 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 syg
dom, skal skolen straks kræve sygeattest udstedt af lægen.

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

»Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes 
anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyt
tige kundskaber«.

Således lyder paragraf 1 i lov om folkeskolen. I det daglige arbejde er det 
vel nok tilegnelsen af de nyttige kundskaber, der for forældrene er det vigtigste 
og set med elevernes øjne måske endda det eneste. På dette område når jo ogst 
alle et resultat, der direkte kan måles og sammenlignes med kammeraternes.

Men det bør altså ikke være skolegangens eneste formål, måske ikke engang 
det vigtigste. Med den samfundsstruktur, vi har i dag, hvor det daglige samvæi 
mellem forældre og børn bliver kortere og kortere, alene af den grund, at begge 
forældre i større og større udstrækning er udearbejdende og at mange mødre ei 
ene om opdragelsen, påhviler der skolen — med eller mod dens vilje — store 
opgaver af opdragelsesmæssig art. Den må se det som en del af sin opgave at 
fremme børnenes udvikling og evner og at styrke deres karakter. Pædagoger ei 
stort set enige om, at karakteregenskaber styrkes gennem det daglige arbejde — 
man kan blot tænke på sådanne værdifulde egenskaber som pligtfølelse og ordens
sans — og igennem arbejdet søger man også at fremme og udvikle børnene; 
anlæg og evner, et synspunkt, som kraftigt er understreget i de nye undervis
ningsplaner, hvor man f.eks. kan læse: »Afgørende vægt må lægges på de kultu
relle, moralske og åndelige værdier på samme tid, som man i stigende grad må s( 
på skolens læseplaner i relation til samfundets materielle problemer, dets økono
miske og sociale udvikling«.
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Disse store krav bestræber skolen sig på at leve op til, alt efter de forudsæt
ninger, der findes på den enkelte skole, først og fremmest i det daglige arbejde, 
men også ved at delagtiggøre eleverne i det liv, der rører sig uden for skolens 
mure, så de efterhånden får et vist kendskab til de vilkår og de muligheder, der 
findes i vort samfund, det være sig af materiel eller kulturel art. Et led i dette 
er erhvervsvejledningen, der i år har fundet sted på den måde, at samtlige større 
klasser har haft besøg af en erhvervsvejleder, der på grundlag af i forvejen ud
fyldte elevskemaer har kunnet give de unge mennesker et begreb om mange 
arbejdsområder. Bedre endnu bliver det, når skolevæsenet, forventeligt allerede 
til næste år, giver mulighed for, at alle afgangsklasser kommer ud en eller flere 
gange i erhvervspraktik. Hidtil har vi måttet nøjes med sporadiske klassebesøg 
på virksomheder.

Adskillige klasser har været på ekskursioner og udflugter med sigte på at 
åbne deres øjne for de kulturelle værdier, der findes i vort samfund. Ekskursio
nerne har bl. a. gået til Frederiksborgmuseet, til Kronborg og til Louisiana. Andre 
klasser har fået en kombineret fornøjelsestur og udflugt til forskellige sevær
digheder og naturskønne områder, og endelig er der lejrskolen.

Med 7 au på lejrskole
Det var ikke just varmen, der plagede os, da »Hammershus« lå i rum so 

på vej fra Havnegade til Rønne havn. Hvad gør imidlertid lidt kulde, når udrust
ningen er i orden, og hvad betyder det, at man har dæksplads, når Lintrups 
morgenmad venter ved ankomsten.

Et tiltrængt hvil.
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Det blev 9 oplevelsesrige dage for 7 au og deres lærere. Det blev også 9 
anstrengende dage — fulde af nye indtryk og opfyldt af strabadser, som mange 
af børnene aldrig havde været udsat for. En enkelt havde måske troet sig på 
ferie — og blev klogere.

Med Sandvig som base blev øen gennemtrawlet på kryds og tværs, fra Ham- 
herhavn i nord til Dueodde i syd, fra Helligdomsklipperne mod øst til hoved
staden Rønne mod vest. Mange andre steder blev besøgt og indtrykkene ned
fældet i omfangsrige rapporter: Jons kapel, det idylliske Gudhjem, Paradisbak
kerne med rokkestenen, silderøgerier, stenbrud og en stor keramikfabrik. Sent 
glemmes sejlturen til Kristiansø. Adskillige ofrede til Neptun, inden vi nåede vort 
østligste område, men ingen fortrød strabadserne, da vi først gik i land og tog den 
gamle fæstning i besiddelse.

Trætte indtil udmattelse drog vi hjemad, fulde af nye indtryk, men sikre på 
én ting: Spadsereturen fra Vang gennem Slotslyngen til Hammershus vil vi gøre 
igen — en anden gang. R sky[le p Agerbeck

II u’s lejrskole 12. juni—19. juni 1962
Under et lejrskoleophold oplever man mangt og meget, også på vor tur til 

Karrebæk. Det kan imidlertid med sikkerhed siges, at det har været den største 
oplevelse, klassen har haft sammen.

Det var et vidunderligt sted med god plads og en herlig græsplæne. Vi vair 
selvfølgelig kommet for at lære noget, det var ikke til at tage fejl af, og vi var 
da også mange interessante steder. Sammen med fru Møller og fru Hansen var 
vi næsten på farten hver dag. For at give et indblik i vor travlhed kan jeg nævne 
Herluftsholm, Holmegårds Glasværk og Næstveds kirker samt Bregentved og 
Gisselfeld. Og da vi så samtidig havde skole hver eftermiddag og også pressede 
planter, kan man jo roligt sige, at vi ikke »drev den af«.

Selvfølgelig var den skolemæssige del af opholdet for os det mindste, og de 
dejlige timer, hvor vi morede og hyggede os sammen, er dem, vi husker bedst. 
Kammeratskabet blev først en virkelig faktor for klassen under dette ophold, og 
vi var da heller ikke glade for at rejse hjem. Carsten F Reyhé,

elev i II real.

Skolekomedie 1962:
Der knytter sig altid en ganske særlig stemning og atmosfære til årets skole

komedie. Store anstrengelser er gået forud. Instruktørerne har herset med de 
små og store aktører, der for første gang betræder de skrå brædder, skuespil
lerne har slidt med replikkerne og den megen udenadslæren, og endelig har 
scenemester, belysningsleder og dekoratør de sidste dage før forestillingen slidt 
i det for at få den ydre ramme bragt i fineste orden. Da tæppet gik op for første 
forestilling søndag den 2. december, var alle disse ting overstået, og det endelige 
resultat skulle præsenteres. Først 2v under ledelse af hr. Aggerbeck. Den lille
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fornøjelige dukkekomedie »Dukkemor« blev for de mindste blandt publikum den 
store oplevelse. De smukke fantasifulde dragter, den rette belysning og de små 
skuespilleres charmerende optræden gjorde deres virkning.

Som anden del af programmet opførtes »Sparekassen« af Henrik Hertz. Det var 
elever fra I real instrueret af deres klasselærer frk. Minona Pedersen. For de 
mindste forblev intrigerne og forviklinger vel stadig en hemmelighed. Men for de 
større, der fulgte forestillingen med stor interesse, blev det en fornøjelig ople
velse. Her var en forestilling af betydelig sværhedsgrad blevet indøvet og lært, 
så hele det voksne publikum også havde fornøjelse og glæde af det.

Forældre- og klassemøder
Den 20. sept. modtoges i gymnastiksalen ca. 100 små piger og drenge til 1. 

klasse. Alle var fulgt af mor, nogle også af far. Benovede stod de og trykkede sig 
op ad væggene, knugende mors hånd, men det lykkedes hurtigt at få smilet frem, 
da større kammerater fik dem med i små sanglege, som de kendte hjemmefra. De 
slap gladeligt mors hånd, og så var det måske nok mor, der blev lidt benovet. De 
små blev hurtigt skolevante, hvad mor og far kunne overbevise sig om, da de i 
forældreugen blev inviteret hen at overvære undervisningen.

Også en del af de større klasser havde besøg i forældreugen i november, og 
ved aftenmødet, hvor overlæge Heinild talte om »Børneproblemer i vor tid«, var 
der en sådan trængsel, at den store gymnastiksal kun med besvær kunne rumme 
de 350 fremmødte.

For 5. klasserne har der været afholdt to møder, i november og i februar. 
Skolens leder gennemgik på novembermødet reglerne og mulighederne for opryk
ningen i 6. klasse. 150 forældre var mødt. I februar formedes møderne som for
ældrekonsultationer, og i begyndelsen af marts var samtlige forældre inviteret 
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hen på skolen for med inspektøren at drøfte oprykningen, og få at vide, hvad 
skolens skøn var. Resultatet blev 30 børn i b-linien og 80 i a-linien.

I februar inviteredes samtlige elever i 7 a klasserne sammen med deres for
ældre til møde, hvor eleverne efter en redegørelse af skolens leder fik udleveret 
valgsedler, som de i samråd med lærer og forældre skulle udfylde med ønsker 
om fagkombinationer i 8. klasse. Af 51 elever valgte 43 at fortsætte den frivillige 
skolegang i 8. klasse.

De nuværende 8. klasser har sammen med forældrene afgjort, hvorvidt de 
skulle fortsætte i 9. klasse. Resultatet var her, at % af eleverne ønskede 9. klasse.

Frivilligt arbejde
Københavns skolevæsen giver eleverne tilbud om frivillig undervisning i en 

række fag efter skoletid, hvortil man kan melde sig efter lyst og evne. Denne fri
villige undervisning er i de senere år udvidet betydeligt og har i dette skoleår 
ved Jagtvejens skole omfattet legemsøvelser (ved hr. Døør, hr. Ove Sørensen og 
frk. Gudrun Simonsen), sang (viceinspektør fru R. Jacobsen), håndarbejde (fru 
R. Jacobsen, fru Ågesen og fru Rosendahl), sløjd (hr. Ove Sørensen) og husger
ning (fru Asta Andreassen), ialt 12 hold med mere end 200 elever.

Skolebal
I tilknytning til skolekomedien afholdtes i december skolebal for de større 

klasser. Et stort arbejde var gået forud med udsmykning af gymnastiksalen, hvo ’ 
især lir. Kemp og hr. Frede Larsen tog slæbet, assisteret af en række elever. En 
festlig og munter aften med et godt orkester og en dirigent, der sørgede for, at 
begrebet »bænkevarmer« ikke eksisterede den aften.

Fastelavnsfest
Den sidste time fastelavnslørdag deltog 1. og 2. klasse med iver og kampmod 

i konkurrencen om at slå katten af tønden. Fantasirige kostumer og udsmykning 
af salen gjorde sit til, at dagen blev en festlig oplevelse, både for de små og for 
de lærere, der overværede »slaget«. Relønningen var bl. a. fastelavnsboller og 
sodavander.

Gymnastik og idræt 1962/63
Skoleidrætsdagen for samtlige københavnske skoler var i år fastsat til onsdag 

den 12. september. Også på Jagtvejens skole havde man trænet flittigt med denne 
dag for øje, og det er forståeligt, at skuffelsen var stor, da det blev meddelt, at 
hele stævnet måtte aflyses på grund af dårligt vejr. Som et lille plaster på såret 
arrangeredes et lokalstævne, hvori vore naboskoler deltog, og man sørgede for, 



at faneplader, bestemt for selve idrætsdagen, kunne uddeles til lokalvinderne. 
Jagtvejens skole var repræsenteret af adskillige hold, både i håndbold og lang
bold, og følgende klasser vandt deres finale og dermed faneplade:

Håndbold (drenge): 6 bu, 7 au/av, 8 A, I og II real samt

Langbold (piger): I og II real.

Skolemestcrskaber i gymnastik:
Traditionen med klassemesterskaber og individuelle mesterskaber i gymna

stik er i år blevet fortsat. Vindere blev:
Klassemesterskabet: I og II real ved Kai Lund, Tønnes Mikkelsen, Ole Togo 

Nielsen og Henry Baltersen.
Det individuelle mesterskab af Tønnes Mikkelsen. 2. Hans Vejlø.
Gymnastikopvisning afholdtes på 2 årsdagen for den nye gymnastiksals ind

vielse, tirsdag den 19. marts. Først viste et kombineret hold fra 7.-klasserne en 
serie spring over hest og behændighedsøvelser under ledelse af Henning E. Jensen 
og Knud Skytte. Efter det en lille demonstration af boldøvelser som en opkvik
kende afveksling i den daglige gymnastik. Det var 6 bu piger under ledelse af 
frk. Åse Klausen. Til sidst demonstrerede hr. J. Døør med sit udvalgte hold 
spring over hest, ringøvelser og øvelser i barre.

Skolens drengehold, der sidste år vandt b-turneringen blandt 30 skoler i 
København, deltager også i år denne gang med et hold i a-rækken og et i b-ræk- 
ken. Resultatet i a-rækken blev, at skolen den 26. marts placerede sig som nr. 2 
blandt Københavns skoler, mens b-rækkens drenge opnåede en 4. plads.

Vi ønsker drengene og deres ledere, hr. Døør og hr. Ove Sørensen, til lykke.
Skolens gymnastikhold har endvidere fået den opgave at repræsentere Kø

benhavns skolevæsen ved en opvisning i Odense den 28. marts, hvor en række 
Odense-skoler udkæmper en turnering i gymnastikmærkets øvelser.

At de udvalgte hold har erhvervet sig det eftertragtede gymnastikmærke, tør 
være en selvfølge, men også en del andre drenge har nået smukke resultater, fore
løbig har endnu 22 drenge klaret prøverne, 20 til bronce og 2 til sølv. Det lover 
godt for fremtiden.

Forholdene for udendørs-idræt er mildest talt slette på Nørrebro. Så meget 
mere påskønnelsesværdigt er det, at .Jagtvejens piger har opnået idrætsmærket 
som følger: 16 bronce, 15 sølv, 4 guld og 3 sølv m. emalje.

Stort festligt andespil på Jagtvejens Skole
Det var overskriften, som skolevæsenet havde valgt til deres meddelelse til 

forældrene. Den 21. februar kl. 19 fyldtes skolens nye gymnastiksal meget hurtigt 
af forældre, der havde fulgt opfordringen til at deltage, og det blev en festlig og 
fornøjelig aften. Der var stemning fra starten, og under Henning Jensens og Pre
ben Aggerbecks præcise ledelse blev det hele afviklet på bedste måde. Vi siger 
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tak til skolenævnet, fordi de tog initiativet til denne aften, tak til forældrene 
fordi de ville være med i dette lille arrangement, der skulle tjene det ene formål: 
at skaffe penge i jubilæumskassen, så skolens 75-års dag for børnene og dermed 
skolen kan blive den store festdag, de længe vil mindes.

75 år
Det er skolen, der den 22. aug. bliver så gammel. En række arrangementer 

med det formål at skaffe penge til, at børnene kan fejre jubilæet, foregår i løbet 
af foråret eller er som andespillet allerede løbet af stabelen. F. eks. havde fru Id i 
Hansen en lille matiné med sine søde unger i 2. klasse, og nogle klasser har 
afholdt auktion etc., altsammen hjælper til at få penge i kassen. Når disse linie ■ 
læses af forældrene, er der forhåbentlig sket mere endnu. De fleste lærere er i 
aktion i deres fritid, men derom næste år.
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Praktiske oplysninger.

Eleverne
Den 1. september 1962 var der på skolen 781 elever, 374 drenge og 407 piger, 

der er fordelt i 29 klasser, hvoraf 1 klasse var drengeklasse, 1 pigeklasse og 27 
blandede klasser. Til realeksamen i juni 1961 indstilledes 10 piger og 12 drenge, 
og til mellemskolecksamen indstilledes 15 piger og 11 drenge, der alle bestod. 
Ved årsafslutningen uddeltes præmier for flid og god opførsel.

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

består af V« liter sødmælk eller Vs liter kærnemælk, og næsten alle elever har 
benyttet sig af tilbudet.

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 varmt brusebad. I de senere år har 

tilslutningen været mindre end før, hvilket vi må tage som et tegn på, at der 
er skabt bedre hygiejniske forhold i en række hjem. Når hjemmet skriftligt anmo
der derom, kan eleven fritages, enten i kortere tid eller for hele skoleåret, for 
deltagelse i dette renselsesbad. Badet lægges så vidt muligt uden for skoletiden, 
men dog i umiddelbar tilknytning til elevens skema, idet undervisningen da ikke 
behøver at lide derunder.

Gymnastikbadet
Dette er i modsætning til renselsesbadet obligatorisk og finder sted efter 

hver gymnastiktime. Vandets temperatur er ca. 37° og daler langsomt til 18°. Der 
er altså ikke tale om, at eleverne tvinges ind under en kold bruse, således som 
det hænder, at enkelte giver udtryk for. Hvis et barn er forkølet, kan gymnastik
læreren på hjemmets skriftlige anmodning fritage barnet for gymnastikbadet i op 
til en uge, men barnet bør medbringe håndklæde og frottere sig samt vaske hæn
der og ansigt. Længere fritagelser kan kun ske med lægeattest.
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Skolelæsestuen
Læsestuen har i vinter været åben 3 gange 2 timer hver uge. Reolerne rum

mer ca. 1200 bind moderne håndbøger, hvor eleverne har adgang til nyttig og 
udviklende læsning af faglig art. Det er et tilbud, som navnlig de større elever 
bør benytte sig af. Ikke alene er det berigende, men det er med til at skabe 
gode arbejdsvaner — og det er bl. a. det, den nye skolelov venter sig meget af.

Skolebibliotekets udlån
Skolens udlån består af ca. 2500 bind faglitteratur og skønlitteratur.

Elever fra og med 4. klasse kan hjemlåne indtil 4 bind ad gangen. Lånetider 
er 14 dage, og udlånet er åbent 4 gange ugentlig i tiden fra 20. august til 1. juni.

Det samlede udlån i dette skoleår ligger på ca. 5000 bind.
Forældre bør stimulere deres børn til at låne bøger og derved skaffe dem 

rige læseoplevelser, der kan fremme deres menneskelige udvikling.

Feriekolonierne
På lærerforeningernes feriekolonier optages børn fra ubemidlede hjem på 

sommerferieophold, varighed ca. 3 uger. I april meddeles det i alle klasser fra 
3. klassetrin. Børnene skal aflevere en skriftlig anmodning fra hjemmet til klasse
læreren.

Feriepladser
Klasselærerne modtager ansøgninger om feriepladser, d. v. s. ophold i et 

landbohjem i næsten hele sommerferien. Det lykkedes i år at imødekomme alle 
ansøgninger. Disse pladser er udelukkende forbeholdt børn fra små hjem.

Til disse ferieophold på koloni eller i landbohjem vil skolen kun anvise plad
ser 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 I, II em og R. Eleverne viste stor interesse for disse belærende fore
drag.
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Indskrivning
Børn, der fylder 7 år inden den 1. august 1964, skal indskrives til skolegang 

i skoleåret 1964—65, og børn, som fylder 7 år inden 31. januar 1965, kan ind
skrives. Indskrivningen begynder den 1. september 1963. Dåbs- eller navneattester 
skal medbringes, og hvis barnet er vaccineret mod kopper, medbringes vaccina
tionsattest.

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 udskri
ves af skolen med skolenævnets tilladelse, og kun hvis de iøvrigt opfylder oven
stående betingelser.

Fra disse udskrivningsregler kan ikke dispenseres.

Skoleåret
Skoleåret slutter lørdag den 22. juni, der er omflytningsdag.

Mandag den 24. juni er første feriedag.

Mandag den 12. august er første skoledag efter ferien. 1. klasserne møder dog 
først tirsdag 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, Aage Nielsen, 
Helge Pedersen og Bent Rasmussen.
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Lærere: Fru E. Aagesen, frk. A. Andreasen, frk. Lis Jönsson, L. A. Rosendahl, 
frk. Gudrun Simonsen, fru Inger Vedersø, Preben Aggerbeck, Jørgen Døør, Hen
ning E. Jensen, Axel Kemp, K. Frede Larsen, Stinus Nielsen, Bjarne Nåbye, E. 
Ovesen, Poul Petersen, O. Sørensen.

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. 17,30—18,30.

Skolelægen træffes almindeligvis onsdag og lørdag mellem kl. 11—13 og sund
hedsplejersken tirsdag, onsdag, fredag og lørdag.

Årsafslutningen
Torsdag den 20. og fredag 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.

Torsdag den 20. og fredag den 21. 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 21. juni kl. 19 tager skolen afsked med sine udgående 
elever. Ved en højtidelighed i skolens gymnastiksal overrækkes eksamens

beviser og flidspræmier.

Forældrene indbydes til at overvære denne afslutning.

Ernst Møller.
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Beretning fra skolenævnet

Den 14. maj cl. å. var der valg til skolenævnet. Det blev et såkaldt fredsvalg, 
hvor skoleinteresserede kredse enes om at opstille en fællesliste.

Desværre måtte vi efter valget sige farvel til hr. Karl Nielsen, som med 
stor interesse har deltaget i nævnets arbejde i flere år, ligeledes måtte vi tage 
afsked med fru Bryde Jensen, som flyttede fra skolens område. Skolenævnet fik 
2 nye medlemmer, fru Lilly Olsen og hr. Bøtteker; vi byder dem velkommen, de 
har allerede ved flere lejligheder vist deres interesse for skolens arbejde.

Skolenævnet har desværre også i det forløbne år i flere tilfælde måttet kon
takte forældrene til børn, som var lidt for ustadige i deres skolegang. I nogle til
fælde vidste forældrene ikke, at deres barn skulkede fra skolen, men i andre 
tilfælde syntes vi, at forældrene var lidt for uinteresserede i, om deres barn pas
sede skolen. Det er skadeligt for arbejdet i de enkelte klasser, men ikke mindst 
for den pågældende elev selv.

Det er frivilligt, om eleverne fra 7. kl. vil fortsætte i 8., men har de og deres 
forældre først skrevet under på, at de vil fortsætte 1 år endnu, er det bindende, 
og kun i særlige tilfælde, hvor der foreligger skriftlige tilbud om lærekontrakter, 
kan skolen og nævnet gå med til at udskrive eleven.

Skolenævnet har som de tidligere år været medvirkende ved afholdelse af 
forældremøder; vi havde et velbesøgt møde, hvor vi havde fået overlæge, dr. med. 
Svend Heinnild fra Finsens instituttet til at tale om børneproblemer i vor tid. 
Torsdag d. 21. februar prøvede vi noget helt nyt for skolen nemlig et andespil, 
og det gik over al forventning, der var helt udsolgt, en dejlig stemning og bedst 
af alt, det gav et pænt overskud, som jo skal bruges i forbindelse med skolens 
75 års fødselsdag til august.

På hele skolenævnets vegne vil jeg udtrykke en varm tak til alle dem, vi 
har haft forbindelse med i vort arbejde, og jeg håber, at vi også i arbejdet frem
over må have et lige så godt samarbejde med skolens elever, forældre, lærerper
sonale og sidst men ikke mindst skolens leder. Schmidt

formand for skolenævnet.

Skolenævnets medlemmer:

Blikkenslager Aage Schmidt, Hans Egedesgade 25, st., formand.

Fru Inger Folmer Hansen, Borups Alle 3, næstform.

Kontorchef H. H. Bøtteker, Frederikssundsvej 31, NV, sekretær.

Fru Hilma Larsen, Kronborggade 7, 4., N.

Fru Lily Olsen, Kronborggade 14, 2., N.
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Arsafslutningen 1963.
(Årsprøven).

FREDAG DEN 14. JUNI

Lærer. Censor.
Hu (nr. 32) kl. 8 naturlære........... hr. P. Aggerbeck frk. A. Mackeprang

MANDAG DEN 17. JUNI

II u (nr. 15) kl. 8 geografi............. hr. V. Kallendorf hr. II. E. Jensen

ONSDAG DEN 19. JUNI

II u (nr. 15) kl. 8 tysk ................... fru A. S. Møller fru I. Vedersø
8 au (nr. 14) - 8 orientering .... hr. P. Petersen hr. E. Ovesen
8 a (nr. 16) 8 rpffninff .......... . . frk. L. Jonsson - B. Pasmussen

TORSDAG DEN 20. JUNI

lu (nr. 12) kl. 8 dansk ................. frk. M. Pedersen hr. P. Aggerbeck
8 A (nr. 11) - 8 orientering .... hr. E. Ovesen - J. Døør
8 a (nr. 16) - 8 dansk ................. frk. I). Jensen frk. Å. Klausen

FREDAG DEN 21. JUNI

lu (nr. 21) kl. 8 biologi ............... fru I. Hansen frk. L. Jönsson
8 A (nr. 11) 8 regning ............. hr. A. Nielsen hr. P. Petersen
8 au (nr. 14) 8 regning ............. - H. E. Jensen frk. A. Mackeprang
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Besøgsdage.

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelære r
7 bu (nr. 35) kl. 8— 9 dansk ........... fru E. Christensen fru A. S. Møl ler

- 9 10 tysk ............... - A. S. Møller - R. Jacobs ?n
- 10—11 historie .... hr. V. Kallendorf hr. Bj. Nåbye

7 au (nr. 2G) - 8— 9 dansk ............. - E. Stinus Nielsen - K. Skytte
(nr. 32) - 9—10 naturlære . .. . - A. Andersen - .4. Kemp
(nr. 26) - 10—11 engelsk........... - E. Stinus Nielsen frk. E. Nielsei

6 au (nr. 21) 8— 9 biologi ........... . . fru /. Hansen E. Jacobsim
(nr. 34) 9 10 regning ......... lir. Å. Nielsen - A. Macke, 

hr. A. Kemp
orang

- 10—11 historie ......... fru A. S. Møller
6 av (nr. 13) - 8— 9 dansk ............. - R. Jacobsen frk. A. Andre isen

- 9—10 engelsk........... frk. E. Nielsen hr. B. Nåbye
(nr. 32) - 10—11 naturlære . . . . hr. A. Andersen fru A. Rosene a hl

5y (nr. 1) - 8— 9 dansk ............. - H. Christensen frk. E. Nielsei
- 9- 10 regning ......... - V. Kallendorf fru E. Christe nsen
- 10—11 historie ......... - Å. Nielsen hr. H. Peders •n

5 v (nr. 31) - 8— 9 dansk ............. - H. Pedersen - 0. Sørensen
- 9—10 geografi......... - E. Stinus Nielsen frk. A. Andreasen
- 10—11 regning ......... - 0. Sørensen G. Simons en

4u (nr. 36) 8— 9 regning ......... . . - F. Larsen fru E. Ågeser 
frk. E. Jacobs- 9—10 dansk ............. - H. Pedersen en

3 x (nr. 32) 8— 9 regning ......... . . frk. G. Simonsen
9—10 dansk ........... . . lir. F. Larsen

2u (nr. 24) - 8— 9 regning ......... frk. A. Mackeprang
9—10 dansk ........... . . fru L Hansen

1 u (nr. 25) 8— 9 regning ......... . . hr. Å. Nielsen
9—10 dansk ........... . . frk. G. Simonsen

1 x (nr. 23) 8— 9 regning ......... - L. Jönsson
9—10 dansk ........... fru A. Rosendahl
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FREDAG DEN 21. JUNI

Lærer.
7 av (nr. 16) - 8— 9 dansk..................... hr. A. Andersen

9—10 regning .................. - B. Rasmussen
- 10—11 historie .................. - A. Andersen

6 b (nr. 26) - 8— 9 engelsk................ frk. E. Nielsen
9—10 dansk..................... hr. P. Aggerbeck

- 10—11 geografi..............  - V. Kallendorf
5u (nr. 31) - 8— 9 dansk...................... - B. Rasmussen

9—10 geografi.............. - E. Stinus Nielsen
- 10—11 biologi ............... - Bj. Nåbye

„ _ „ \ } - H. Christensen
9—10 geografi ........... J

- 10—11 historie ................... - E. Ovesen
4 v (nr. 12) - 8— 9 dansk....................... - Bj. Nåbye

9—10 regning ............. frk. M. Pedersen
4 x (nr. 33) - 8— 9 dansk....................... - E. Jacobsen

9—10 historie ................... - E. Nielsen
3u (nr. 36) - 8— 9 historie ................. fru A. Rosendahl

9—10 regning .................. hr. K. Skytte
3v (nr. 22) - 8— 9 regning .................. frk. D. Jensen

9—10 dansk................. hr. Bj. Nåbye
2v (nr. 25) - 8— 9 dansk....................... - P. Aggerbeck

9—10 regning ................. frk. E. Jacobsen
2x (nr. 23) - 8— 9 regning ................. fru E. Christensen

9—10 dansk....................... - I. Vedersø
Iv (nr. 24) - 8— 9 regning .................. - H. Pedersen

9—10 dansk...................... fru E. Christensen

Gæstelærer, 
frk. M. Pedersen 
hr. O. Sørensen 

- J. Døør 
frk. Å. Klausen 
hr. A. Andersen 
fru I. Vedersø 

- I. Vedersø 
- E. Ågesen 

frk. G. Simonsen
) hr. A. Kemp 
i - H. Pedersen

- O. Sørensen
- F. Larsen 

fru A. Rosendahl 
frk. A. Andreasen 
hr. J. Døør

Jagtvejens skole, marts 1963.

Ernst Møller.
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