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ÅRSSKRIFT OG PLAN
OVER

EKSAMINER OG 
ÅRSPRØVER

ODDER KOMMUNESKOLE
19 5 8



Odder skolekommission :
Forretningsfører Johs. Pedersen, Skolegade 15, formand
Fru Elisabeth Rasmussen, Rørthvej 41
Uddeler Svend Petersen, Holsteinsgade 7
Fru Astrid Kjeldsen, Hagemannsgade 2
Arbejdsformand Johs. Sørensen, ,,Engly“, Århusvej
Fru Edith Johansen, Rathlousdal, Odder
Gårdejer Gravers Lauridsen, Balle pr. Odder
Gårdejer Niels Juul, Svorbæk pr. Assedrup
Typograf Tage Nielsen, Lillegade 9

Odder kommunes skoleudvalg:
Kontorbestyrer Ejner Christensen, Nørregade 46
Fru Astrid Kjeldsen, Hagemannsgade 2
Vognmand Jens Aug. Pedersen, Borgbjergalle 2

Træffetider:
Skolekommissionens formand — bedst mandage og lørdage, tlf. 597
Skoleinspektøren — daglig kl. 12—13, telf. 314
Lærerværelset. — Se frikvartersordningen, telf. 640
Skolebetjenten — telf. 411. — Glemte sager kl. 12
Skolelægen
Sundhepsplejersken
Skoletandlægen

telf. 290

Ferieplan:
Fastelavnsmandag (17. februar)
Kongens fødselsdag (11. marts)
Dronningens fødselsdag (28. marts)
Påskeferie (3. april-8. april) begge dage medregnet
Store bededag og lørdag (2.—3. maj)
Kristi himmelfartsdag (15. maj)
Pinseferie (24. maj—27. maj) begge dage medregnet
Grundlovsdag (5. juni)
Sommerferie (25. juni—9. august) begge dage medregnet
Efteraarsferie (20. oktober—25. oktober) begge dage medregnet
Juleferie (23- december—3. januar) begge dage medregnet
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Frikvarterer:
Ugens fem første dage: Lørdag:
1. time 8,00— 8,55 8.00— 8,45
2. - 9,05— 9,55 8,50— 9,35
3- - 10,05—10,50 9,45 — 10,25
4. - 11,20—12,05 10,45 — 11,25
5. - 12,15—13,00 11,35—12,20
6. -
7. -

13,10 — 14,00
14,10—15,00

12,30—13,15

Fra 1. december til 1. marts er frikvartererne:
Ugens 5 første dage: Lørdag:
1. time■ 8,20— 9,15 8,20— 9,05
2. - 9,25—10,15 9,10— 9,55
3. - 10,25 — 11,10 10,05 — 10,45
4. - 11,30 — 12,15 11,05 — 11,45
5. - 12,25—13,10 1.1,55-12,40
6. -
7. -

13,20—14,10
14,20—15,10

12,50 — 13,35

Plan over ferier og frikvarterer udsendes ikke oftere. 
Heftet bedes derfor opbevaret efter endt årsprøve.

Fælleslærerrådsformand og 
lærerrådsformand:
Overlærer Aage Nielsen

Lærerinder:
Christiansen Grethe, ti. (2.b.)
Christophersen, Johanne, ti. (2.a.)
Frandsen, Karen, ovl. (2.c.) 
Holm-Petersen, Tove, ti. (2.d.)
Jensen, Jensine, ovl. (3.a.)
Kunø, Margrethe, li. (3-d.) 
Legarth, Tove, li. (l.fa.) 
Mose, Kirsten, li. (4.d.) 
Nielsen, Anna W., li.
Nielsen, Ketty, ti. 15-d.) 
Oxholm, Margit, li. (3.b.)
Smed, K. M., li. (3.c.) 
Thomsen, Inge, li. (2.xa.) 
2 opslåede lærerindeembeder

Lærere:
Adolphsen, Verner, læ. (l.xb.)

Bek, Ancher, ovl. (2.fa.) 
Borg, Søren, læ. (5.d.) 
Christiansen, S. E., læ. (l.fb.) 
Ellerup, Flemming, læ. (4.x.) 
Enevoldsen, Oluf, læ. (4.b.) 
Hansen, Hans A., læ. (5.b.) 
Johannesen, Wagner, læ.
Johansen J., læ. (3 fb., 5 c.) 
Jørgensen, Ejner, læ. (3.fa.) 
Mikkelsen, Jørgen, læ.
Nielsen, Aage, ovl. (ri.) 
Nielsen, Ancher, ovl. (2.fc) 
Nielsen, Eigil, læ.
Nielsen, Eske, vi. (l.xa., 3xa.) 
Nielsen, Wagner, læ. (5.a.) 
Rasmussen, Henning, ti. (4.c.) 
Skafte, Martin, ovl. (4.a., 2.xb.) 
Smed, Vald., si.
Winther, Hjalmar, vi. (3.xb., l.b,) 
1 opslået lærerembede.
1 opslået timelærerembede.
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Supplerende uddannelse for lærerpersonalet i det forløbne år:
Årskursus i Århus................................................................ 3 delragere

— - Odder.............................................................. 2
Korte kursus i Århus ......................................................... 1 —

— — - Odder......................................................... 25 —
Til disse kursus afholder Odder kommune udgiften.

Eleverne:
Fordeling i klasserne : klasse/elever.
Klasser real 4x 3x 2x lx 3f 2f If 5. 4. 3. 2. 1.
V4 57: 712 7a i V28 2/47 2/4ß 722 7 5 6 3/?2 4/l08 4/l23 4/l07 Vsg Vlll

7tt 58: Voo 1/as 2/<7 "/48 Töä 2/40 3/c,3 2/f,0 4/123 4/u4 4/si5 VlltVllO

Skolen starter 1. april 1957 med 35 klasser og 900 elever. 
Klassekvotients: 25,75.

Valgfri fag
I 3. f- har 9 drenge deltaget i 4 ugentlige timers geometriundervisning.
13 piger har haft 2 ugentlige timers undervisning i bogføring og maskin
skrivning samt 1 times ugentlig musikundervisning. I samme klasse har 
drenge og piger haft 1 frivillig ugentlig litteraturtime.
I 4.x. har 2 drenge og 4 piger deltaget i latinundervisningen.
I realklassen har 5 elever deltaget i franskundervisningen. De øvrige 
elever har været fordelt til undervisning i sløjd, håndgerning, bogføring 
og maskinskrivning.
For det kommende år vil der blive etableret valgfri undervisning i følgen
de fag: latin, fransk, geometri, maskinskrivning og husgerning. I sidst
nævnte fag vil deltage kvindelige elever fra 3. og 4.x, da disse elever ved 
en ændring af undervisningsplanen kun har haft lejlighed til et års 
obligatorisk undervisning i husgerning.

Skoleforsøg
For anden gang har skolen forsøgt med en uges udstationering i erhvervs
praktik for elever fra 3. f. Resultatet er af en sådan karakter, at det 
opmuntrer til at gøre forsøget til et fast indslag i undervisningen. Særligt 
glædeligt er det at se den overordentlige interesse, der er for denne 
undervisning blandt de erhvervsdrivende og forældrene. Ikke mindre 
betydningsfuldt er de mange tilfælde af kontakter, der resulterer i et 
læreforhold, hvilket naturligvis ikke kan være skolen uvelkommen.
Ordningen synes at danne forbillede for lignende forsøg ved andre skoler. 
Som nyt i undervisningen, og som et forsøg på dels at aktivisere eleverne, 
dels at give erhvervslivet et bredere grundlag for bedømmelse af ansøgere 
til lærepladser, tilbyder skolen eleverne mulighed for aflæggelse af fri- 
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villige duelighedsprøver i forskellige fag. Der gives ikke karakterer ved 
disse prøver, men elevernes afgangsbevis påtegnes en erklæring om, at de 
har bestået sådanne prøver.
I indeværende skoleår vil der blive afholdt duelighedsprøver i bogføring, 
maskinskrivning, husgerning, håndarbejde, sløjd, geometri og fysiske 
færdigheder. Sidstnævnte prøve omfatter gymnastiske øvelser, idræt og 
terrænorientering. En del af øvelserne gennemføres som gruppeøvelser. 
De øvelser, der allerede er gennemført, omfattes med megen interesse af 
eleverne, der her får lejlighed til at udøve praktiske, håndgribelige fær
digheder.
I øvrigt synes undervisningen i 3. f. at være kommet i et sådant leje, at 
denne frivillige fortsættelsesundervisning virker tiltrækkende for både 
elever og forældre. I det kommende år må der således oprettes to klasser 
på dette trin, hvorved 85 % af alle elever på dette alderstrin får en videre
gående undervisning. Skolen betragter denne lovende udvikling som et 
synligt taknemmelighedsbevis imod de kommunale myndigheder — skole
kommission og sogneråd —, der gennem en forstående pædagogisk-øko- 
nomisk ledelse har muliggjort for lærerne at udforme et på elevernes 
evner og anlæg baseret skolebillede, som synes at forekomme de implice
rede både tiltrækkende og meningsfyldt.

Skolepsykologisk virksomhed
Leder af den skolepsykologiske virksomhed er overlærer Martin Skafte. 
Der har i det forløbne år været undervist 55 elever fordelt på 13 hold. 
Heraf har de 18 fået undervisning i dansk og regning, 27 i dansk alene, 
og 2 i regning. Disse hold har været til kontrolprøve to gange i årets løb. 
8 elever har været henvist til taleundervisning.
De elever, der er blevet indstillet til særundervisning (eller til oversid- 
ning i 1. klasse m. m.), er blevet prøvet med Binet-prøven og med. pæda
gogiske prøver.
De fire 2. klasser er blevet intelligensprøvet med Dearborn-gruppeprøven.

Gymnastik og idræt
I første uge af september afholdt skolen en stort anlagt idrætsdag med 
deltagelse af alle klasser fra 3. og opefter. Et særligt festligt indslag var 
besøget af Hovedgård realskole, hvis elever deltog i flere af konkurren
cerne, hvorved et samarbejde indlededes, som forhåbentlig fortsat vil være 
til glæde for begge parter. Antallet af elever, der har taget idrætsmærket, 
er fra forrige år steget fra 93 til 133 i år, heraf flere i guld med emalje. 
Omklædning til gymnastik og deltagelse i brusebad og renselsesbad er 
obligatorisk fra 3. klasse og opefter.
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Børn og bøger
Med børnebibliotekets bestyrelse, hvis formand er folketingsmand Aage 
Knudsen, har der i det forløbne år været et udmærket samarbejde. Sko
lens læsestue og klassesætsamling er administrativt henlagt under børne
biblioteket, og under børnebibliotekar fru Østerbys daglige ledelse har 
skolen fået en klassesætsamling, der mere end noget andet er skolens 
stolthed og genstand for besøgende pædagogers beundring. Som med
hjælper har fru Østerby haft skolebibliotekar Wagner Nielsen, der tillige 
har haft to timers ugentlig biblioteksundervisning for alle klasser fra 4. 
og opefter. Der har været foretaget et ugentlig udlån på skolen for 
elever fra 1. og 2. klasse. Øvrige elever låner på børnebiblioteket. Læse
stuen på skolen har under skolebibliotekarens ledelse været åben i vinter
månederne hver mandag fra 19—21 og torsdag fra 16—18. Besøget har 
gennemsnitlig været på 10 elever pr. gang.

Udflugter og fester
I forsommeren foretog klasser fra 5. og opefter en skoleudflugt til Ålborg. 
Turen var tilrettelagt af hr. Wagner Nielsen og var meget vellykket. Det 
samme kan siges om de øvrige elevers udflugt til Skanderborg dyrehave. 
Her var turen tilrettelagt af hr. Enevoldsen.
Årets skolefest fandt sted den 29.—30. november og 1. december. Der 
opførtes brudstykker af »Der var engang«. For de små opførte hr. Hans 
Arne Hansen sammen med elever fra 5. kl. en handskekomedie, der 
vakte megen lykke.

Skoleopsparing
"" >Skoleopsparing har fundet sted ved klasselærerne for 1.—5. klasse. Øvrige 

elevér 'nir haft en ugentlig sparedag under medvirken af personale fra 
Hads herreds spare- og lånekasse. Der er opsparet for 8815 kr., hvilket er 
3000 kr. mindre end forrige år. Lærernes administrationsandel ved op
sparingen, kr. 330, er overført til skolens støttefond.

Skolens støttefond
Fondet er oprettet for midler, der er sammensparede af lærere og elever 
gennem skoleopsparing, skolefester, mælkesalg m. m. Der er i det forløbne 
år tildelt en meget flittig elev et legat på 400 kr. Til flidspræmier til 
andre elever er der anvendt 694 kr., og til udsmykning af skolen er der 
til indkøb af kunstafstøbninger i gips brugt 310 kr.
Fondet har for øjeblikket en kapital på 3600 kr.
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Skoletandpleje
Fra 1. oktober 1957 oprettedes en kommunal skoletandklinik med skole
tandlæge Fru Clausen som leder. I tiden indtil 1. april 1958 behandles kun 
elever fra 1.—4. klasse, mens øvrige elever henvises til de privat prak
tiserende tandlæger mod sædvanlig sygekassetilskud. Fra 1. april ind
drages også de øvrige klasser i skoletandplejen. Det skønnes, at alle børn 
vil være behandlet, når skoleåret 1958—59 er slut, hvorefter fremtidig 
alle børn skal have to årlige eftersyn.
Forældrene anmodes om at påse, at børnene overholder grundig tand
børstning og indskrænker forbruget af slik og søde spiser.

Skolescenen
80 elever er medlemmer af »Jydsk skolescene«. Det er elever fra skolens 
afgangsklasser. Der har derudover været teaterbesøg af 2.—3. mellem 
samt realklassen, der har overværet »Anne Franks dagbog« og »Den po
litiske Kandestøber«.

Musik
I april afholdt Århus skoleorkester to koncerter i forhallen for skolens 
elever. Frivilligt fløjtespil har været gennemført for flere klasser under 
ledelse af hr. Eske Nielsen og hr. Johannesen.

Skolerejser
I begyndelsen af sommerferien 1957 foretoges en skolerejse til Bornholm 
med 4. mellem og under ledelse af hr. Åge Nielsen.

Lejrskole
I maj- juni deltog 22 elever fra 3. f. i lejrskole i Fuglsølejren under 
ledelse af hr. Winther og hr. Wagner Nielsen.

Skolens orden
Elevernes evne til at møde præcist om morgenen er blevet betydeligt 
bedre i det forløbne år. Børnenes glemsomhed er derimod blevet større. 
Skolen har et stort lager af glemte sager, hvoriblandt er mange helt nye 
beklædningsgenstande. Det tilrådes, at børnenes ejendele forsynes med 
navn, og at forældrene ikke uden videre lader sig stille tilfreds med bør
nenes forsikring om, at deres ejendele er tabte, men forsøger en efter
forskning.
Skolens ældste elever deltager gennem en prefektordning ved oprethol
delsen af ordenen i skolen.
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Mange børn synes at komme i seng på et efter deres alderstrin sent tids
punkt. Det er en utvivlsom fordel at være frisk og veloplagt til det dag
lige skolearbejde. Noget sådant forhindres for adskillige ved hyppig 
udebeskæfligelse. Forældrene tjener børnene bedst ved at medvirke til 
en fornuftig planlægning af deres tid.

Forældrekontakt
Forældrerådgivning har været udført for alle klassetrin fra 2. kl. og 
opefter. Skolens tilbud om personlige samtaler med lærerne om børnenes 
skolearbejde efterkommes i stigende grad, så antallet af konsultations
aftener formentlig må udvides. Medvirkende hertil er det glædelige, at 
torældre til elever i fri mellem benytter sig af tilbudet i langt større 
omfang end tidligere, og at eleverne i almindelighed lægger pres på 
forældrene for at få dem til at vise sig på skolen.
Klassemøder har været afholdt i l.a. og 3-f- Sidstnævnte klasse ad
skillige gange.
Der har været afholdt tre foredragsrækker for forældrekredsen. Ved 
skoleinspektøren 3 foredrag om »Barnet og det moderne samfund«. I en 
række på 6 foredrag har Eske Nielsen gennemgået »Træk af musikkens 
historie«, og lærer Jørgen Mikkelsen har tegnet sig for 3 foredrag om 
»Skolen og filmen«.

Vakl. Smed.
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EKSAMENSPLAN

Kl. i Tid i Fag | Hold Lokale | Eksaminator , Censor

Lørdag den 15. februar: sidste skoledag for realklassen og 4x.

Tirsdag den 18. februar:
real
4x

I 9,00-13,()0| 
! 14,00-16,30

dansk j
dansk (genf.) i

real
4x

real 
Ix

real
4x

9,00—12,00 [
14,00-17,30 ■

i 9,00 — 13,001 
14,00—17,00 |

1 9,00-13,00
i 14,00 - 17,00 ,

engelsk
dansk (stil)

regning
regning

aritmetik
matematik

Onsdag den 19- februar:

1

Torsdag den 20. februar: 
i '

Fredag den 21. februar: 
t

Mandag den 24. februar:

1

3x ; 15,00 skrivning fru Smed i frk. Ellen Andersen
Ix 15,00 , tegning I i hr. Adolphsen 1 hr. Søren Vase
4x 16,00 håndarbejde , fru Christophersen

Tirsdag den 25. februar:

frk. Ellen Andersen

real i 8,00 dansk i 1,2,3 I 28 hr. Eske Nielsen i hr. Mathorne
Ix 8,00 engelsk 1,2,3,4 sæ - V. Smed

Onsdag den 26. februar:

1 fru Frost Larsen

Ix 9,00 i sløjd 1 sl I hr. A. Nielsen 1 hr. Keld Pedersen
Ix 14,00 engelsk 5,6 1 sæ 1 - V. Smed

Fredag den 28. februar:

1 fru Frost Larsen

Ix 9,00 1 geografi [ 4,5,6,1,2,31 sæ 1 hr. A. Bek

Mandag den 3. marts:

fru Lise Fryd

real 1 8,00 tysk 2,3,1 28 1 frk.M. Kunø hr. K. Bøgelund
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SKRIFTLIG ÅRSPRØVE

Kl. i Tid Fag Hold 'Lokale Eksaminator j Censor

Tirsdag den 4. marts:

3x I 8,00-11,30 dansk stil u, b

hvor intet andet er anført, fører klasse
lærerne tilsyn 

hr. Winther
3f 1 8,00-11,00 — b, u fru A. Wagner • Johansen
2xa 8,00-10,30 genfortælling 24, 20 - Skafte
2xb — — 25, 19 —
1 xa _ — 20, 24 - Eske Nielsen
Ixb — — 19, 25 —
2fa — — 21, 17 - A. Bek
2fb — — 22, 18 —
2fc — — 23, 26 . —
Ifa — — 17,21 hr. Adolphsen - S. Borg
Ifb — — 18,22 —
Ifc — — 26, 23 —
5a 8.00-10,00 — 13, 9 - W. Nielsen
5b - — 14, 10 —
5c — 15,11 - H. A. Hansen
5d — 16, 12 —
4a 8,00 10,00 spørgsmålsstil 9,13 - Enevoldsen
4b — — 10,14 —
4c — - 11,15 fru Christophersen frk.K. Mose
4d — 12, 16 —
4a 11,00 12,00 diktat 9 fru A. Wagner
4b - 10
4c — 11 hr. H. Rasmussen
4d — 12 —
3 a — 5 fru K. M. Smed
3b — — 6
3c — — - 7 frk.Oxholm
3d — .— 8 —
2a — — 1 - Kunø
2b — — 2 -
2c — — 3 fru Holm Pedersen
2d — — 4 —
2xa 12,15—13,15 — 24 frk. I. Thomsen
2xb — — 25 -
Ixa — — 20 hr. V. Adolphsen
Ixb — — 19 —
2fa — — 21 - A. Nielsen
2fb — — 22 —
2fc — — 23
Ifa — — 17 hr. Adolphsen frk.M. Oxholm
1 fb — — 18 —.
Ifc — 26 —
5a — —. 13 - T. Legarth
5 b — — 14 —
5c — — 15 fru Ketty Nielsen
5d — — 16 —

Onsdag der 5. marts:
3x 8,00-11,00 i regning u. b. fru G. Christiansen hr. Christiansen
3f — — b. u. hr. J. Mikkelsen - E. Jørgensen
2xa — 24,20



SKRIFTLIG ÅRSPRØVE

Kl. Tid Fag Hold Lokale Eksaminator Censor

2xb 8,00 11,00 regning 25, 19 hr. O. Enevoldsen
1 xa — - 20, 24 - H. Winther
Ixb — — 19,25 —
2fa 8,00-10,30 21,17 fru Holm Pedersen
2fb — — 22. 18 —
2fc — 23, 20 —
1fa - — 17,21 hr. F1 Ellerup
Ifb — — 18, 22 - -
1 fc — 26, 23 fruj. Jensen
5 a 13, 9 —
5b — 14, 10 hr. J. Mikkelsen
5 c - 15,11 —
5d 16,12
4a 8,00-10,00 — 9,13 - Eigil Nielsen
4b — — 10, 14 —
4c — 11, 15 hr. H. Rasmussen - Johannesen
4d — 12,16 —
3a — 5, 1 fru A. Wagner frk. Frandsen
3b — - 6, 2 — -
3c — 7, 3 fru Christophersen
3d 8, 4 —
2a 8.00 - 9,00 — 1, 5 - Christiansen
2b — — 2, 6 - Christophersen —
2c — 3, 7 - Ketty Nielsen
2d — 4, 8 —
3x 12.00-14,30 genfortælling u, b hr. H. Rasmussen hr. H. Winther
3f — b, u fru Holm Pedersen - V. Smed

Torsdag den 6. marts:
real 9,00 ! matematik 3,1,2 1 28 hr. S. E.Christiansen hr B. Mortensen
4x naturhistorie 5,6,1,2,3,4 na - A. Bek A. Hartvig
3x 8,00—11,00 matematik i u, 2 5 MK, ÅN,EK - Christiansen
3fdr. — i geometri b, 24 WN, WN, HW - Enevoldsen
2xa — aritmetik 24, b EN,JM, EIN - Aage Nielsen
2xb — ( — 25, u HW,JT, ÅN - V. Smed
3f 12,00-13,00 diktat b,

MUNDTLIG ÅRSPRØVE

Lørdag den 8. marts:
real 9,00 fysik 11,2,3 fy j hr. Fl. Ellerup hr. S. Østergaard

Mandag den 10. marts:
4x 14,00 i latin 1 sæ 1 hr. FI. Ellerup hr. Christophersen

Onsdag den 12. marts:
real 9,00 ( naturhistorie 2,3,1 na hr. A. Bek hr. A. Hartvig
4x 8.00 I matematik 6,1,2 ; sæ 1 ■ Aage Nielsen - A. B. Sorensen

Torsdag den 13. marts:
4x 8,00 1 matematik 13,4,5 I sæ 1 hr. Aage Nielsen hr. A. B. Sørensen
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MUNDTLIG ÅRSPRØVE

Kl. Tid Fag 1 Hold Lokale| Eksaminator Censor

real 8, 00
Fredag den 

geografi 3,1,2
14. marts:

1 geo 1 hr. A. Bek hr. Chr. Pedersen

real 8,00
Tirsdag den

engelsk 11.2,3
18. marts:

28 I hr. V. Smed hr. V. Blicher
4x 8,00 tysk 4,5,3,2 sæ frk. M. Kunø - Holger Pedersen

4x 14,00
Onsdag den

tysk 11,6
19. marts:

sæ frk. M. Kunø hr. Holger Pedersen

real 9,00
Fredag den

historie 2,3.1
21. marts:

28 ! hr. Aage Nielsen hr Kaj Thaisen
4x 8,00 dansk 6,1,2 sæ - Eske Nielsen fru A. Kjeldsen

4x 8,00
Lørdag den

dansk j 5,3,4
22. marts:

sæ hr. Eske Nielsen fru A. Kjeldsen

real 
3x

14.00 
8,00

M
fransk 
engelsk

andag den

1,2,3,4,5,6

24. m 
sæ 
26

arts:
hr. Aage Nielsen 

- Ellerup
hr. Christophersen 
ftu Holm Pedersen

3x — naturhistorie 4,5,6.1,2,3 nat - Bek hr. Johansen
2xa — dansk 1,2,3,4,5,6 23 - Eske Nielsen fru Smed
2xa — engelsk 4,5,6,1,2,3 54 - V. Smed hr. H. A. Hansen
2xb - - tysk 1,2,3,4,5,6 22 frk. Thomsen fru Ketty Nielsen
2xb —. historie 4,5.6,1,2,3 21 fru Christophersen hr. Jørgensen
1 xa — regning 1,2,3,4,5,6 19 hr. Christiansen - Rasmussen
1 xa — naturhistorie 4,5,6,1,2,3 17 - Eigil Nielsen - Wagner Nielsen
Ixb — fysik 1,2,3,4,5,6 fy

16
• Enevoldsen - Mikkelsen

Ixb — - historie 4,5,6,1,2,3 - Adolphsen frk. Oxholm

3x 8,00
Tirsdag den 25. marts:

regning 2,3,1,5,6,41 25 i hr. Aage Nielsen fru G. Christiansen
3x — geografi 5,6,4,2,3,1 ge - A. Bek - Anna Wagner
3f 8,00- 9,30 dansk 1,2 28 - Winther hr. Eske Nielsen
2fa — — — 21 - Jørgensen fru Christophersen
2fb — — -- 22 - Johansen - Ketty Nielsen
2fc — — — 23 - Eigil Nielsen - Holm Pedersen
Ifb — — — 18 - Christiansen frk. Kunø
1fc — — — 26 • Ancher Nielsen - Thomsen
5a — — — 13 Johannesen hr. Mikkelsen
5b — — — 14 frk. Oxholm - Ellerup
5c — — — 15 - Legarth fru Jensen
;jd — — — 16 hr. S. Borg hr. Adolphsen
4a — — — 9 - W. Nielsen fru Smed
3a — —, — 5 - Skafte frk. Mose
3b — — — 6 - Enevoldsen hr. H. A. Hansen
1c — — — 3 frk. Frandsen - H. Rasmussen
3f 10,00—11,30 regning 2,1 28 hr. Winther - Eske Nielsen



MUNDTLIG ÅRSPRØVE

Kl. Tid
I

Fag Hold |Lokale Eksaminator Censor

2fa 10,00—11,30 : regning 2,1 21 hr. Johansen hr. Ancher Nielsen
2fb i — — 22 - Jørgensen - Skafte
2fc — i — — 23 - Mikkelsen - Borg
Ifb — 1 _ — 18 - Rasmussen fru Christophersen
Ifc .— —. — 26 fru Holm Pedersen hr. Bek
5a — — — 13 hr. Eigil Nielsen fru Ketty Nielsen
5b — — — 14 trk.Oxholm frk. Legarth
5c — — — 15 fru Smed hr. Adolphsen
5d — — — 16 hr. Ellerup - Enevoldsen
4a — - - — S) fru Jensen - Hansen
3 a — — — 5 hr. Christiansen frk. Kunø
3b — — — 6 frk. Mose - Frandsen
1c — — — 3 - Thomsen hr. Johannesen
3f 12,00—12,45 engelsk hr. Ellerup - H. A. Hansen

2fabdr — orientering 21 - Jørgensen * Christiansen
2fabpg -—. .— 22 - Johansen frk. Mose

2fc — — 23 - Eigil Nielsen - Inge Thomsen
Ifb — engelsk 18 - H. Rasmussen hr. Enevoldsen
Ifc — engelsk 26 - V. Adolphsen fru Holm Pedersen
5 a — geografi 13 frk. Legarth frk. Kunø
5b — historie 14 fru Christophersen - Oxholm
5c — geografi 15 hr. A. Nielsen - Johannesen
5d geografi 16 - J. Mikkelsen hr. Borg
4a historie 9 ■ W. Nielsen fru J. Jensen

Onsdag den 26. marts:
3x tysk 3,1,2,6,4,5 26 frk. Kunø fru Holm Pedersen
3x dansk (5,4,5,3,1,2 25 fru Smed hr. Eske Nielsen
2xa regning 2,3,1,5,6,4 23 hr. Christiansen fru Christiansen
2xa fysik 5,6,4,2,3,1 fy - Ellerup - Wagner Nielsen
2xb dansk 2,3,1,5,6,4 2') - Winter frk. Legarth
2xb regning 5,6,4,2,3,1 21 - Aage Nielsen frujensen
1 xa dansk 2,3,1,5,6,4 20 frk. Thomsen hr. Adolphsen
1 xa geografi 5,6,4,2.3,1 19 ht. Eigil Nielsen - Mikkelsen
Ixb regning 2,3,1,5,6,4 17 - Enevoldsen - H. A. Hansen
1 xb dansk 5,6,4,2,3,1 16 - Skafte frk. Oxholm

Torsdag den 27. marts:
3f 8,00 orientering 1,2 28 hr. W. Nielsen hr. Eigil Nielsen
Ifa 8,00— 9,30 dansk — 17 - Bek frk. Legarth
4b — — — 10 - H. A. Hansen - Thomsen
4c — — — 11 - Johansen hr. Borg
4d — — — 12 fru K. Nielsen - A. Nielsen
3c — — — 9 frk. Frandsen - Jørgensen
3d — — — 8 - Mose - Mikkelsen
2a — — — 1 frujensen ' - Rasmussen
2b —. — — 2 frk.Oxholm - Ellerup
2c — — — ii fru Smed - Skafte
2d — — — 4 frk. Kunø - Enevoldsen
la — —■ — 5 fru Christophersen । * Johannesen
Ib — — — 6 - Christiansen | fru A. Wagner
Id — — — 7 - Holm Pedersen : ht. Christiansen
1fa 10,00-11,30 regning 2,1 17 hr. Jørgensen - Bek
4b — — — 10 frk.Thomsen Aage Nielsen
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4c 10,00-11,00 regning 2,1 11 frk. Mose hr. Ellerup
4d — — •— 12 hr. Johansen - Johannesen
3c — — — 9 - Mikkelsen - Rasmussen
3d — — — (S - Enevoldsen - Skafte
2a — — — 1 - H. A. Hansen fru K. Nielsen
2b — — — 2 frk.Jensen frk. Oxholm
2c —_ — — 3 - Frandsen fru Smed
2d — — — 4 hr. Borg frk. Kunø
la — — — Ö fru Holm Pedersen fru Christophersen
Ib — — — 6 hr. Christiansen - A. Wagner
Id — — 7 frk. Legarth - Christiansen
Ifa 12,00-12.45 engelsk 17 hr. Adolphsen frk. Thomsen
4 b — historie 10 - H. A. Hansen hr. Aage Nielsen
4c — geografi 11 fru Jensen - Mikkelsen
Id — naturhistorie 12 hr. Ancher Nielsen fru Ketty Nielsen
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Til de skriftlige prøver i stil, genfortælling og regning fordeles ele
verne i to hold til de paa skemaet i rækkefølge opgivne lokaler.
Ved de mundtlige prøver i dansk og regning i grundskole og eksa
mensfri afdeling overhøres eleverne enkeltvis i to hold. Overhørin
gen af hvert hold er fastsat til 3 kvarter.
I øvrige mundtlige prøver (bortset fra orientering i 3-fr.) sker over
høringen gennem samtaler med klassen.

Udstillinger i forbindelse med årsprøven.
Tirsdag den 25., onsdag den 26. og torsdag den 27. marts:

Håndgerning, store piger .....................
Håndgerning, mindre piger ..................
Tegning .....................................................
Små- og papirsløjd ................................
Træ- og metalsløjd ................................

håndgernings sal en.
biblioteket.
forhallen.
småsløjdslokalerne 1 og 2. 
træsløjdsalen.

Børn må kun komme i udstillingslokalerne sammen med voksne.

Lørdag, den 29- marts:
Lærermøde kl. 8 — Ingen skolegang.

Afslutning kl. 16 for afgangsklasserne (real. 4.x., 3.f. samt de ele
ver i 2.f., der forlader skolen).
Afslutningen finder sted i restaurant „Skovbakken“. Mens skolen er 
vært for eleverne, kan forældrene tilmelde sig det fælles kaffebord 
å 2,50 kr. Tilmeldingen sker til skolen senest torsdag den 27. marts.

Mandag, den 31- marts
oprykning. Begge mellemskoleafdelinger møder kl. 8,30. Grundskolen 
møder kl. 9-30.

Tirsdag, den 1. april.
kl. 8 møder alle mellemskoleklasserne, undtagen 3xa. Kl 9.30 
møder 3xa. samt klasserne fra grundskolen.
Kl. 11 møder de nye førsteklasser.

Vald. Smed


