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Bestyrerinde: Søster Sidonie.
Kontortid: 13,00—13,^5 (undtagen lørdag).

Torsdag tillige 17,00—18,00. 
Telefon: 2526.

Postkonto nr. 69906.
Adresse: Frederiksborgvej 10.

På omslagets første side er skolens emblem gengivet.
Det viser en opslået bog under korsets perspektiv og symboliserer hermed, 

at al kundskab må erhverves under korsets tegn, 
hvis stråler alene kan oplyse og frugtbargøre al viden.
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Dette hæfte tilegnes 
den kreds af forældre, som i årenes løb 

har betroet os deres børn, 
i håb om, at det giver el indtryk af skolens liv 

og arbejde.



Gangen på 1. sal efter ombygningen

1. Ledelse og mål.
Skolen ledes af „Les filles de la Sagesse" og bygger som så

dan sin virksomhed på et afgjort kristeligt grundlag. Den ser 
det som sin opgave at gøre sine elever til samvittighedsfulde, 
dygtige borgere og kristne personligheder gennem en solid tids
svarende undervisning og en omhyggelig opdragelse. Religions
undervisningen indgår som et led i den almindelige undervis
ning, for de protestantiske elevers vedkommende varetages den 
af folkekirkens præster.

2. Undervisningsplan.
Skt. Josefs skoles undervisning bygger på skoleloven af 1903 

med en 4-årig mellemskole og en 1-årig realklasse.
Mellemskolen og realklassen afsluttes med en af ministeriet 

kontrolleret årsprøve — henholdsvis
MELLEMSKOLEEKSAMEN og REALEKSAMEN

Foruden disse to afsluttende prøver afholdes der i slutnin
gen af hvert skoleår en af skolen kontrolleret årsprøve for de 
enkelte klasser, der er bestemmende for elevernes oprykning.
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3. Skolen og hjemmene.
Skolen anser et godt samarbejde med hjemmene for at være 

en vigtig betingelse til opnåelse af et godt resultat og ser der
for gerne, at forældrene af og til kommer på skolen for at tale 
med lærerne om børnenes skolearbejde.

Ordensbogen er det daglige bindeled mellem skole og hjem, 
hvori alle meddelelser til og fra skolen opføres. Den skal der
for medbringes hver dag.

Gennem månedsprøver på skolen følges elevernes standpunkt 
i de forskellige fag, og hjemmene underrettes, såfremt resul
tatet ikke er tilfredsstillende.

Ved klasseforældremøder orienteres forældrene om skolens 
arbejde.

4. Optagelse og udskrivning.
Skt. Josefs skole optager børn uden hensyn til konfession.
Dåbs- og vaccinationsattester medbringes ved indskrivning.

Optagelsesprøve afholdes hvert forår efter nærmere med
delelse. Fordringerne ved optagelsesprøven er nøje fastslået af 
ministeriet. Elever fra Skt. Laurentii skole samt katolske ele
ver har fortrinsret, såfremt de besidder alle kvalifikationer.

Enhver indmeldelse er bindende for et skoleår. Af hensyn til 
tilrettelæggelsen af arbejdet i det nye skoleår bedes udmeldelse 
meddelt skolen inden 1. maj. Ifølge skolelovens paragraf 43 kan 
en elev ikke udskrives af skolen før ved udgangen af det skole
år, eleven fylder 14 år.

5. Skolepenge.
Indskrivningsgebyret er 10 kr.
Skolepengene er en fast sum og betales forud i 12 månedlige 

rater, idet der dog pr. 1. september betales for både august og 
september, og pr. 1. juni for juni og juli. Der betales for hele 
måneden, selv om eleven begynder eller slutter skolegangen 
midt i måneden. Elever, der udmeldes af skolen efter 1. maj, 
skal betale skolepenge hele skoleåret ud, d. v. s. juli måned incl. 
For søskende ydes moderation.
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Den månedlige rate for de forskellige klasser er:
1. barn 2. barn 3. barn

I mellem ... ......... kr. 30,00 kr. 25,00 kr. 20,00
II mellem ... ......... kr. 30,00 kr. 25,00 kr. 20,00

III mellem ... ......... kr. 35,00 kr. 30,00 kr. 25,00
IV mellem ... ......... kr. 40,00 kr. 35,00 kr. 30,00
Realen ......... ......... kr. 40,00 kr. 35,00 kr. 30,00

Fjerde barn og følgende går frit.

Brændselspenge betales for tiden med 40 kr. årlig. Beløbet 
betales i to rater å 20 kr. Beløbet reguleres efter brændselspri
serne. Brændselspenge betales af alle elever.

Eksamensafgift.
15 kr. i IV mellem, 
20 kr. i realklassen, 
betales i april måned.

Friplads. Elever af mindrebemidlede forældre kan der gives 
hel- eller halv friplads, såfremt de ved flid, opførsel og orden 
fortjener en sådan støtte. Blanketter fås på skolen.

Indbetaling kan også ske på skolens postkonto, nr. 69906.

6. Bøger og skolerekvisitter.
Skolen udleverer hvert år til eleverne en bogliste, hvori alle 

bøger, der skal anvendes i det kommende skoleår, er opført. 
Bøgerne fås hos byens boghandlere, men kan også lånes på 
skolen.

Regler for boglån.
1. Kun elever’ med skriftlig anmodning fra hjemmet kan deltage i 

boglånet.
2. Betalingen er 35 kr. årlig i mellemskoleklasserne og 40 kr. i real

klassen. Beløbet betales, når bøgerne udleveres den første skoledag.
3. De lånte bøger må behandles med stor omhu; bortkomne eller be

skadigede bøger skal erstattes med bøgernes fulde værdi.
4. Ved flytning fra skolen skal bogpakken omgående tilbageleveres, og 

boglånsgebyret vil ikke blive refunderet.
5. Den sidste skoledag afleveres alle de i det forløbne skoleår benyt

tede bøger.
6. Udover nævnte bogpakke må eleven dog selv anskaffe geografiske 

kort og religionsbøger.
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Stilehæfter, regnehæfter, tegneblokke o. lign, kan købes på 
skolen. Indkøbene opføres i ordensbogen og betales månedlig, 
men må betales tidligere, såfremt indkøbet overstiger 5 kr.

Til gymnastikundervisningen må hver elev anskaffe sko og 
dragt efter skolens bestemmelse.

Garn, stof m. m. til håndarbejdsundervisningen betales ef
terhånden, som det købes.

Gangen i stueetagen efter ombygningen
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Årsberetning 1957—58.
Undervisningen.

Skt. Josefs skole har i det forløbne år haft 7 mellemskoleklas
ser og 1 realklasse med i alt 217 elever — en fremgang fra 
det foregående år på 1 klasse og 40 elever. Året har været et 
normalt arbejdsår med ret ringe sygelighed blandt eleverne. 
Det stærke snefald i vinter bevirkede, at en del elever ikke 
kunne komme igennem til skolen, og et par dage måtte sko
len derfor lukke; men sådanne uforudsete fridage vækker al
tid begejstring.

Elevernes fordeling:

Klassetrin: I 11 III IV Real kl.

Antal: 67 58 46 25 21

Timernes fordeling.

FAG I II III IV Realkl.

Religion 2 2 2 1 —
Dansk 5 4 4 4 5
Engelsk 5 3 3 4 5
Tysk — 4 4 4 4
Latin — — 4 4 —
Fransk 1 1 1 — —
Historie 2 2 2 2 2
Geografi 2 2 2 2 2
Naturhistorie 2 2 2 2 2
Fysik—kemi 2 2 2 2 2

Regn.—matem. 4 5 6 7 5
Skrivning 2 1 1 — —
Tegning 2 1 1 — —
Håndarbejde 2 2 2 — —
Sang 2 1 1 1 1
Gymnastik 3 3 3 3 3



Lærerpersonalet.
Skolebestyrerinde:

Lærerinder:
Søster Sidonie.
Søster Emerentia.

Lærere:

Søster Paula.
Frk. A. Bruhn.
Frk. 0. Madsen.
Pater A. Gillissen.

Vikar:

Hr. Vilh. Hjorth.
Hr. J. Holsting.
Hr. B. Hjorth-Olsen.
Hr. S. Rolvsen.
Pastor A. Varming.
Hr. Chr. Wolder.
stud. mag. J. Nybo Rasmussen.

Eksamener og årsprøver.
Skriftlig eksamen afholdtes i dagene 6.—9. maj; mundtlig 

eksamen påbegyndtes den 20. maj og afsluttedes den 14. juni.

Til den afsluttende realeksamen indstilledes følgende:
Bergstrøm, Ingrid, Hvalsø.
Clausen, Helen, Roskilde.
Dalsgaard, Grethe, Gevninge.
Hansen, Ole, Vor Frue.
Jacobsen, Inger, Snoldelev.
Jensen, Anna Margrethe, Kattinge.
Jensen, Ebba Boier, Sæby.
Knaack, Otto, Lindholm.
Koue, Christian, Roskilde.
Lohrer, Elisabeth, København.
Nielsen, Alice, Roskilde.

I alt 21 elever, der alle bestod.

Nielsen, Bent, København.
Ramlov, Lili, Snoldelev.
Rasmussen, Jørgen, Lindholm.
Schmidt, Finn, Roskilde.
Schnack, Anerikke, Kværkeby.
Spanding, Vibeke, Avnstrup.
Sørensen, Mogens B., Roskilde.
Sørensen, Kate, Roskilde.
Topp, Hans Ulrich, Roskilde.
Westrup, Vagn, Osted.

Til mellemskoleeksamen indstilledes:
Abitz, Benedicte, Roskilde.
Abitz, Niels Oluf, Roskilde.
Andersen, Lisa, Mannerup.
Clasen, Helle, Avnstrup.
Hansen, Birte Eble, Roskilde.
Hansen, Micha, Roskilde.
Hansen, Vagn Lindegaard, 

Roskilde.

Helver, Suzanne, Roskilde. 
Kutters, Lars Otto, Roskilde. 
Jensen, Ulla, Havdrup.
Jørgensen, Eggert, Roskilde. 
Lynge, Peter, Roskilde.
Lybecker, Claus, Gadstrup. 
Madsen, Birthe Torp, Hvedstrup. 
Nielsen, Henning, Aagerup.
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Nielsen, Kirsten Balle, Gundsømagle.Pedersen, Lene, Sæby.
Nielsen, Kjeld, Himmelev.
Nielsen, Maja Holm, Jystrup.
Nielsen, Musse Rindal, Roskilde.
Olsen, Rikke, Tune.

Sørensen, Jørgen B., Roskilde. 
Sørensen, Margrethe, Ørsted. 
Svenné, Hans, Taastrup.
Aaholm, Grete, Glim.

I alt 25 elever, der ligeledes alle bestod.

I censuren deltog som
beskikkede censorer:

Skoleinspektør Ejnar Andersen, Hundested, (skr. dansk). 
Kommunelærer Gustaf Andersson, Kastrup, (tysk).
Viceskoleinsp. Georg Duelund, København (skr. regning og matem.). 
Viceskoleinspektør Johs. Eliasen, Ringsted, (geografi).
Skoleinspektør A. Frandsen, Marstal, (skr. regning, matematik). 
Overlærer Ellen Hansen, København, (historie).
Viceskoleinspektør Benny Jakobsen, Aarhus, (skr. dansk).
Viceskoleinspektør Louise Kirk, Virum, (skr. engelsk). 
Skoleinspektør J. A. Mathorne, Horsens, (skr. dansk). 
Lektor Hilmer Nielsen, Randers, (skr. regning, matematik). 
Stadsskoleinspektør E. Rosenholm, Nykøbing F., (skr. engelsk).

I censuren deltog som 
indbudte censorer:

Lektor Niels Christiansen, Roskilde, (dansk, mundtlig).
Lærerinde, fru H. Dahlman-Olsen, Dragør, (regning og mat. mdtl.).
Viceinspektør Egede-Andersen, København, (naturhistorie).
Overlærer H. Frederiksen, Roskilde, (geografi).
Overlærer Johs. Holsting, Roskilde, (tegning).
Lærer Hj. Højgaard, Taastrup, (naturlære).
Lærerinde Carla Kristiansen, København, (tysk, mundtlig).
Lærer F. Kjærum, Roskilde, (naturlære).
Overlærer, fru H. Lund, Lillerød, (dansk, mundtlig).
Lærerinde, søster Margaretha, Roskilde, (kvindeligt håndarbejde).
Adjunkt Christian Olsen, Næstved, (engelsk, mundtlig).
Lærerinde, søster Paula, Roskilde, (skrivning).
Overlærer Knud Petterson, Taastrup, (naturhistorie).
Skolebestyrerinde, søster Sidonie, Roskilde, (regn, og matem., mdtl.).
Lektor, fru A. Smedegaard, Roskilde, (latin).

Oprykningsprøverne
for I, II og III ml. afholdtes i dagene 12.—19. juni.

Elevernes håndarbejder og tegninger var fremlagt på en ud
stilling i dagene 17.—19. juni.
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Vinterens gymnastikundervisning afsluttedes med en opvis
ning den 16. maj, hvor det i år var pigerne fra afgangsklas
serne, der optrådte.

Optagelsesprøve
til de nye 1. mellemskoleklasser afholdtes den 12. og 13. maj. 
56 nye elever blev optaget.

Flidspræmier
er tildelt følgende elever: Kirsten Saabye, I a, Birthe Spang 
Nielsen, I b, Birthe Lindenskov, II a, Vagn Andersen, II b, El
len Steensgaard Larsen, III a, Elsebeth Lynge, III b, Musse Niel
sen, IV, og Inger Jacobsen, Realkl.

o

Arets særlige begivenheder.
Ombygning m. m. Skolens stadige vækst nødvendiggjorde en yderligere 

udbygning af etagen over gymnastiksalen. Ombygningen påbegyndtes i 
sommerferien 1957 og føjede to smukke klasseværelser til de øvrige —■ 
med moderne skolemøbler. Endvidere blev parkeringspladsen for cykler 
omordnet, og nye stativer opstillet, hvorved der skaffedes plads til 200 
cykler. På skolens område indrettedes en håndboldbane, især til brug for 
pigerne.

Samarbejdet med hjemmene udbyggedes som tidligere bebudet med 
nogle klasseforældremøder, hvortil skolen havde indbudt talere udefra 
til at behandle aktuelle emner.

Erhvervsvejlederen fra Roskilde, Th. Lauridsen, lagde for ved et møde 
i januar for afgangsklassernes forældre, hvor han fortalte om den assi
stance, som samfundet gennem „Loven om Erhvervsvejledning" tilbyder 
de unge og deres hjem ved valg af livsstilling. På to følgende møder for 
forældre, til eleverne i II. og III. kl. talte læge Sv. Christensen, Køben
havn, om „Skolebarnets mentalhygiejne" og foreviste en film, som man 
fra skolens side kunne tænke sig at lade de store elever se i tilknytning 
til en seksualvejledning, idet det dog blev betonet, at deltagelse her var 
frivillig. Foredraget såvel som filmen vakte almindelig interesse blandt 
forældrene, dei- gav fuld tilslutning til, at filmen blev forevist børnene, 
og at det blev dr. Christensen, der gav den nævnte vejledning. Ved et 
møde for forældrene til eleverne i I ml. talte politikommissær Gredsted 
om „Fritidsproblemet" og om det arbejde, som udføres af politiets ung
domsklubber i København for at beskæftige de unge i fritiden. — Alle 
møderne sluttede med fælles kaffebord, hvor diskussionen fortsatte; der 
rådede en god stemning, som lovede godt for lignende møder- i fremtiden.

Gæster på skolen. Året igennem modtager skolen adskillige tilbud om 
foredrag, demonstrationer, filmsforestillinger m. m. Ikke alle kan sko
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len akceptere; men når man mener, at tilbudet kan blive et naturligt sup
plement til skolens undervisning og opdragelse, giver man gerne adgang. 
Således har i det forløbne år fru, K. Waller for eleverne i afgangsklas
serne undervist om „Husholdningsvask og brugen af vaskemidler".

Jagtkonsulent V. M. Fynboe har forevist filmen „Afrikas storvildt", 
og „Etho film" præsenterede filmen „På eventyr i Indonesien", optaget 
af dr. Krarup Nielsen.

Mærkedage. F.N.-Dagen markeredes ved, at eleverne samledes i salen, 
hvor- overlærer Holsting talte om F.N.s opgaver. For de ældste elever 
blev F.N.s opbygning gennemgået i en særlig time.

Fester. Julefesten afholdtes sidste skoledag før jul med det sædvan
lige forløb, der denne gang suppleredes med fremvisning af to til lej
ligheden passende film.

Elevfesterne, der på grund af søster Sidonies sygdom var udsat til 
februar, havde samlet fuldt hus. Søster Paula havde med realklassen ind
studeret „Jeg vil være en anden", et moderne stykke af Leck Fischer —■ 
et skuespil for mellemskole-stadiet og vel hans mest vellykkede præ
station inden for denne genre. Eleverne spillede godt og modtog fortjent 
bifald, ■— der gav dem mod til at gentage forestillingen. Det var glæde
ligt at se, at mange tidligere elever atter i år havde fundet vej til deres 
gamle skole, og selv om skolen er forandret og lærerne er andre, så er 
det at håbe, at ånden er den samme, og at de således beriget rejste 
hver til sit.

Udflugter. I tiden 19.—26. august var realklassen på en rejse til 
Bornholm under ledelse af lærerinde, frk. Bruhn og overlærer Holsting, 

•— en rejse, som eleverne længe talte om. Samme uge var mellemskolen 
på heldagsudflugt til Kalundborg, hvor man beså radiostationen, kirken 
og museet. Det er tanken næste år at arrangere en rejse til udlandet 
med afgangsklassernes elever og foretage opsparing til denne allerede 
fra skoleårets begyndelse. Af udflugter kan også nævnes teaterbesøg, 
hvor eleverne denne gang havde lejlighed til på Skolescenen at se bal
letten „Coppelia". Vi håber til den kommende sæson at kunne tilbyde 
eleverne abonnement.

Filmsforestillinger. I bestræbelserne for at opdrage børnenes smag for 
gode film har der en række lørdage i foråret efter skoletid været lej
lighed til at se sådanne. Forevist er bl. a. „Julius Caesar", „Shakespeare 
og Kronborg", „Blichers Jylland", „Oliver Twist", „Kongen bød", „Gol- 
gatha", „Den gode Jord", „Havets Helte". Filmforestillingerne fortsæt
tes næste skoleår.

Skolekoncerter. Ligesom tidligere år har eleverne fra de ældste klas
ser haft lejlighed til at få udvidet deres musikforståelse ved at over
være skolekoncerterne på Hotel Roar.

— — —• En broget buket af begivenheder fra skolens liv •— broget 
som livet selv.
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Oplysninger for hjemmene.

1. Forsømmelser er altid en uheldig afbrydelse i elevens ud
dannelse. Vi henstiller til hjemmene, at anmodning om 
ekstra fridage indskrænkes til det mindst mulige.

2. Konfirmationsforberedelsen. Da præstegangen falder i sko
letiden, er det af største betydning for eleverne, at den fore
går samtidig for alle i samme klasse. Hvis en enkelt elev i 
en længere periode forsømmer 4 ugentlige timer, er det 
indlysende, at standpunktet væsentlig forringes. Skolen an
moder derfor indtrængende forældrene om at henlægge kon
firmationsforberedelsen til vinterhalvåret i III ml., hvor 
skemaet er lagt til rette med henblik herpå.

3. Smitsomme sygdomme. Hvis der i et hjem er mæslinger, kig
hoste, skoldkopper, influenza, røde hunde, fåresyge eller hals
betændelse, må de skolesøgende børn fra hjemmet, der ikke 
er angrebet af sygdommen, gå i skole. — Hvis der er skar
lagensfeber, difteritis eller børnelammelse i et hjem, må 
de børn, der ikke er angrebet af sygdommen, ikke søge 
skole, før de medbringer lægeattest for, at de ikke kan ud
brede smitte. De børn, der selv har haft en af de 3 sidst
nævnte sygdomme, må ikke selv søge skole igen, før de med
bringer lægeattest derom.
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4. Fritagelse for gymnastikundervisning kan kun finde sted, 
når skriftlig begæring fra hjemmet medbringes. Ud over en 
uge kan fritagelse kun meddeles efter lægeattest. Blanketter 
udleveres på skolen.

5. Skolen er tilsluttet det kommunale skolelægetilsyn. Elever 
fra Roskilde kommune har tillige gratis skoletandpleje til 
det fyldte 14 år.

6. Skolemaelk.
Skolen har truffet en ordning med „Roskilde Mejeri" om 

levering af mælk til eleverne. Ordningen går ud på, at elever
ne for én uge ad gangen forpligter sig til at købe % 1 mælk 
daglig. Beløbet indbetales forud hver lørdag til klasselæreren. 
Bliver en elev syg i ugens løb, afregnes ved ugens slutning, 
såfremt ingen anden ordning er truffet.

7. Børnebøger.
Som et led i de bestræbelser, der gennem flere år har været 

fremme for at bekæmpe den „kulørte" og underlødige litteratur, 
har en kreds af forældre, lærere og andre interesserede taget 
initiativet til udgivelse af en række gode børnebøger, som be
nævnes „Don Bosco Bøgerne". Don Bosco, en italiener, var 
stifter og leder af en række kristne skoler og institutter, der 
har vundet udbredelse til de forskelligste dele af jorden. Det 
er bøger, der rummer kristen tankegang, og som modvirker alt 
det, som den dårlige litteratur fremmer. De er blevet godt mod
taget af pressen, af hvilken vi gengiver følgende:

„Det er bøger, der ligner de bedste børnebøger derved, at de er un
derholdende og usentimentale, men som derudover har en klar kristen 
baggrund". (Kristeligt Dagblad).

„Protestantiske forældre kan roligt række deres børn disse bøger".
(Politiken).

Af de hidtil udkomne kan nævnes følgende:
Anton Huonder: Indianerhøvdingens ed.
Gerard Scriven: Vupti — Sambos skytsengel.
Daniel-Rops: Med livet som indsats.
Fritz Miihlenweg: På hin Tid.
Karen Plovgård: Brødrene.
Ruth Adams Knight: Halvvejs til himlen.
Sigrid Undset: Sigurd og hans tapre venner.

(for 11—14-årige) 
(for 6—12-årige) 
(for 13—18 årige) 
(for 6—12-årigej 
(for 12—18-årige) 
(for 10—16-årige) 
(for 9—14-årige)

13



Der udkommer fire indbundne illustrerede bøger om året, 
hvis bogladepris er i alt 26 kr. Ved abonnementstegning gennem 
skolen kan de imidlertid fås for 16 kr., der kan betales i to 
halvårlige rater a 8 kr. — hvorved spares 10 kr. Tegningsblan
ketter til den nye årgang udleveres i september måned.

Vi anbefaler dem hermed til forældrene •— evt. til brug som 
gavebøger.

8. Ferier og fridage i skoleåret 1958-59
Mandag den 8/9: Månedslov.
Mandag den 20/10—lørdag den 25/10 (begge dage incl.): Efterårsferie.
Lørdag den 1/11: Allehelgensdag.
Mandag den 8/12: Jomfru Marias ubesmittede undfangelse.
Mandag den 22/12—tirsdag den 6/1 (begge dage incl.): Juleferie.
Mandag den 2/2: Kyndelmisse.
Mandag den 9/2: Fastelavn.
Onsdag den 11/3: Kongens fødselsdag.
Onsdag den 26/3—tirsdag den 31/3 begge dage incl.: Påskeferie.
Fredag den 24/4 og lørdag den 25/4: Store Bededagsferie.
Torsdag den 7/5: Kristi Himmelfartsdag.
Lørdag den 16/5—tirsdag den 19/5 (begge dage incl.): Pinseferie.
Torsdag den 28/5: Kristi Legemsfest.
Fredag den 5/6: Grundlovsdag.

9. Det nye skoleår
begynder mandag den 11. august kl. 10 med gudstjeneste i 
Skt. Laurentii Kirke, hvortil alle forældre og pårørende ind
bydes.

Et af de nyindrettede lokaler over gymnastiksalen.
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Ordensregler

Skolen åbnes kl. 7,45.
Børnene skal møde i rette tid om morgenen, d. v. s. 5 minut

ter før skoletidens begyndelse.
Kun elever, som har lang vej til skole, må cykle.
Efter endt skoletid skal eleverne forlade skolen og må ikke 

blive tilbage i klasserne.
Intet må efterlades i klasserne efter endt skoletid.
Glemte sager kan afhentes i 12-f rikvarteret ved henvendelse 

til pedellen. (Sagerne opbevares kun i 3 måneder).
Alle bøger skal være forsynet med omslag og navn.
Skolen er uden ansvar for penge, smykker, ure og andre vær

digenstande, som medbringes.
Knive og dolke må ikke medtages.
Bytten og han!el mellem eleverne er forbudt.
Beskadigelse af inventar må erstattes af den elev, der har 

forårsaget skaden.
Hvis en elev møder uforberedt, må dette meddeles i ordens

bogen med angivelse af grunden.
Ingen elev må i skoletiden forlade skolen eller legepladsen 

uden tilladelse, som kun gives efter skriftlig anmodning 
fra forældrene i ordensbogen.

Ønskes et barn på grund af forkølelse el. lign, fritaget for at 
komme på legepladsen, bedes dette meddelt i ordens
bogen. Fritagelsen gælder kun for én uge ad gangen.

Det forventes, at eleverne er høflige, lydige og beskedne i de
res færden i og uden for skolen.


