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HANS0 SKOLE
RØ! VALBY

1959-60



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1960.

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. 131", 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.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 

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

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

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 nre, 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 akutte 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 elevens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.
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Til forældrene.
M Skolen indbyder Dem venligst til at overvære Deres barns under

visning efter omstående skema. Enhver, der har interesse for sko
lens arbejde, er ligeledes velkommen.

Udstilling af elevarbejder : Elevernes arbejder fra fagene hånd
arbejde, tegning, fri øvelser og sløjd er udstillet i gymnastiksalen. 
Udstillingen holdes åben på besøgsdagene kl. 8-12 samt mandag 
aften den 20. juni kl. 1930-2130.

M De skriftlige arbejder fra prøverne i skrivning, dansk og reg
ning vil være fremlagt i klasseværelserne under forældrebesøgene. 
Lørdag den 18. juni, hvor elevarbejderne arrangeres til udstilling, 
har eleverne fri.

M Afslutningshøjtidelighed for udgående elever med forældre af
holdes i skolens festsal tirsdag den 21. juni kl. 20°°.

M Onsdag den 22. juni betragtes som almindelig skoledag. Den 
bruges til omflytning, og eleverne vil derfor få fri, så snart om
flytningen er afsluttet. Se mødetid efter skemaet for besøgsdagene.

X- Sommerferien begynder torsdag den 23. juni og slutter torsdag 
den 11. august. Første skoledag, fredag den 12. august, møder 
klasserne på den tid, der er opgivet i meddelelsesbogen. Der læses 
2 timer denne dag. Børnene, der skal begynde i de nye 1. klasser, 
møder dog først fredag den 19. august kl. 9.

Skema over besøgsdagene findes på side 18.
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Skole og hjem — hjem og skole 
arbejder efter samme parole: 

„Barnets vel”

Skoleåret 1959-60
Hanssted Skoles femte år

Året rundt i glimt.
Skolelivet begynder.

Den 19. august mødte 89 drenge og 
piger til deres allerførste skoledag. De 
blev budt velkommen i en flagsmykket 
skole. Ved hjemgangen denne dag fik 
hver elev et dannebrogsflag.

Udflugter.
Mange klasser udflugtede d. 10. sep

tember til forskellige smukke steder på 

Sjælland. Samme dag var skolens øv
rige klasser på besøg i Zoologisk Have.

I årets løb har de større pigeklasser 
aflagt forskellige fabriksbesøg som led 
i undervisningen i husgerning.

Skolemodenhedsprøver.
I maj 1959 foretog skolen en skole

modenhedsprøve på de lever, der skul
le begynde deres skolegang i 1. klasse 

Børn i skolegården.
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efter sommerferien. Prøverne var de 
såkaldte „Upsala-prøver“. Forældrene 
til disse elever var i forvejen inviteret 
til et orienterende aftenmøde om em
net.

Lejrskole.
I august rejste IV us under ledelse af 

frk. I. Kaalund og hr. E. Christensen til 
Bornholm på en uges lejrskoleophold.

Idrætsdagen.
Hanssted Skole deltog med 165 ele

ver i de københavnske skolers idræts
dag, som afholdtes i september.

Dette storslåede arrangement for den 
københavnske skoleungdom blev afholdt 
som 5 lokalstævner, og Hanssted Skole 
deltog i stævnet i Valby Idrætspark.

Skolens egen idrætsdag.
Som tidligere nævnt i et årsprogram 

har skolenævnet skænket skolen 4 sølv
pokaler, som skolens klasser hvert år 
indbyrdes skal kæmpe om at få klasse
navn på.

Den 9. og 10. oktober fandt „drabe
lige“ kampe sted i skolegården. „Sejr
herrerne“ for 1959 blev

5. y drenge
2. F drenge
5. x piger 
II u piger.

Ovennævnte klassers navne er ind
graveret på pokalerne.

Musikundervisning.
I september genoptog skolen den fri

villige musikundervisning i violin, kla
ver og blokfløjte for skolens elever. 
Som nyt instrument er i år guitaren 
rykket ind i instrumenternes række. 
Undervisningen gives af hr. overlærer 
E. Christensen og frue.

Forældreugen.
Skolen holdt åbent hus for alle for

ældre og andre interesserede i dagene 
3.-4.-5. november.

På grund af en stor vandskade i dren
genes gymnastiksal måtte et planlagt 
aftenmøde med fremmed foredragshol
der og fælles kaffebord aflyses. I ste
det holdtes klasseforældremøder for 
alle klasser.

Skolen glædede sig over det store be
søg og bringer her forældrekredsen en 
tak for den store interesse, den viste 
skolen og dens arbejde i disse dage.

F.N.=dagen.
Første dag efter efterårsferien, den 

26. oktober, samledes alle elever fra 6. 
trin og opefter i gymnastiksalen for at 
fejre og høre om F.N.

Hr. Reisinger opridsede baggrunden 
for F.N.’s tilblivelse, og gennemgik 
F.N.’s forskellige betydningsfulde ar
bejdsområder. For yderligere at an
skueliggøre emnet vistes et par films.

Frivilligt arbejde.
I de 6 vintermåneder har mange ele

ver — både drenge og piger - frivilligt 
en gang om ugen deltaget i korsang og 
instruktion af rytmeinstrumenter samt 
gymnastik.

Lucia=optog.
Om morgenen den 14. december fik 

hver klasse besøg af Sancta Lucia opto
get. Alle var betaget af at se og høre 
de mange hvidklædte elever bevæge sig 
syngende gennem gange og lokaler med 
tændte lys i hænderne.

Juleafslutning.
Skolen havde i år en hyggelig jule

afslutning rundt om det pyntede juletræ
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Skolen set fra gaden.

i den ene gymnastiksal. Vi samledes i 
2 hold omkring træet, og fru P. Ber
tram Larsen og fru G. Mortensen læste 
op for børnene. Et børnekor sang under 
ledelse af hr. Bracher-Svendsen.

Bagefter hyggede klasserne sig i de
res egne lokaler, inden juleferien be
gyndte.

Besøg af rejselektorer.
Gennem foreningen „Norden“ har 

der været arrangeret besøg på skolen 
af svensk og norsk rejselektor. III u og 
IV u overværede disse gæsters foredrag 
om forhold fra deres hjemlande. Be
søgene fandt sted i januar 1960.

Delingen efter 5. klasse.
I anledning af skoleloven af juni 1958 

blev der i november afholdt et møde 
for forældrene til eleverne i 5. klas
serne.

Skolelovens bestemmelser vedrøren
de delingen af eleverne efter 5. klasse i 
en a-linie og b-linie blev gennemgået.

Efter mødet i gymnastiksalen havde 
forældrene lejlighed til samtale med 
klasselærerne.

Færdselsundervisning.
Foruden skolens egen færdselsunder

visning gav politiets specialister vore 
elever undervisning på dette betyd
ningsfulde område i dagene den 12.- 
15. september.

Elevfest og skolebal.
Skolens fødselsdag er den 13. marts, 

men da denne dag er for tæt på skolens 
årlige „Maj-fest“, afholdt skolen i år 
fødselsdagsfest for alle elever den 19. 
og 20. februar.

Skoleballet blev afholdt fredag d. 19. 
februar for klasserne fra 7. trin og op
efter.
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Eliza og professor Tribini.

Lørdag den 20. februar festede 1.— 
6. klasserne fastelavnsklædte med tøn
deslagning og underholdning af „Pro
fessor Tribini“.

Hanssted Skoles elevfond.
I begyndelsen af marts afholdt sko

len den årlige indsamling til „Hanssted 
Skoles Elevfond“. Når disse linier skri
ves, er der indkommet over 1100 kr., 
et imponerende og glædeligt resultat. 
Skolen benytter hermed lejligheden til 
atter at bringe forældrekredsen sin hjer
teligste tak.

Skolescenen.
Skolescenens teater- og filmforestil

linger er beregnet for elever fra 5. klas

se. En stor del af vore elever har over
været disse forestillinger i løbet af vin
teren.

Skolepatruljer.
Hver dag — uanset vejrliget - har 

skolepatruljerne indtaget deres poster 
ved hjørnerne af Hansstedvej og Rød
byvej .

Skolen siger disse drenge og piger 
tak for vel udført arbejde til gavn for 
deres mange kammerater.

Gæster.
Som ny skole — og som fint gennem

tænkt bygning — er det naturligt, at 
skoledirektøren ønsker, at fremmede 
skolefolk og arkitekter skal se Hans
sted Skole. Af ovennævnte grund har 
skolen kunnet glæde sig over et meget 
stort besøg af gæster fra følgende lande: 
Norge, Sverige, England, U.S.A., 
Frankrig, Belgien, Italien, Tjekoslova- 
kiet, Island, Færøerne og endog helt fra 
Korea.

Planer.
Da dette årsskrift redigeres i begyn

delsen af marts måned, skal planerne 
for resten af skoleåret kun omtales gan
ske kort:

I marts: Forældremøde med frem
med foredragsholder. Fælles kaffebord 
og lysbilleder.

I april: Gymnastikopvisning og kon
cert.

I maj: „Maj-fest“.
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Musik efter skoletid.
De Hanssted børn er dog nogle un

derlige væsener. Når andre skolebørn 
ivrigt griber deres taske for hurtigst 
muligt at komme bort fra skolen, søger 
mange af disse blot hen til andre loka
ler for at dyrke et væld af forskellige 
interesser.

Omtrent fra skolens start har der for 
musikglade børn været mulighed for at 
synge eller at spille på mange forskel
lige instrumenter, og vi har ikke været 
bange for ved forskellige lejligheder at 
optræde offentligt. Først begyndte vi 
forsigtigt med at spille og synge for for
ældrene ved et par forældreaftener i 
Lykkeboskolens aula. Forældre er så 

glade for at se deres poder optræde og 
derfor behageligt venlige i deres dom. 
Det livlige bifald, der hilste børnenes 
præstationer, gav os mod til at gå i lag 
med større opgaver som den store kon
cert i Tivolis koncertsal i anledning af 
musikugen og endelig den strålende 
fest i vor egen festsal ved skolens ind
vielse. Ved begge lejligheder har vore 
dygtige børn fået megen ros både i 
pressen og igennem mundtlige udtalel
ser af fagfolk, der overværede kon
certerne.

Hvorledes har vi nået disse resulta
ter? Gennem megen flid og megen 
støj. Ingen anden hobby er vel så gene- 

Børn med. rytmeinstrumenter.
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rende for andre som musik, og især 
når musikken dyrkes i sin mest på
gående form som rytmemusik — neger- 
trommers dumpe hamren, trætrommers 
gennemtrængende hårde lyd, tamburi
ners raslen, kastagnetters snerren, tri
anglers og cymblers klingren, bække
nets rystende støjudfoldelse. Ikke un
derligt, at vi måtte vente til de andre 
havde forladt skolen, inden vi for alvor 
turde kaste os ud i de vildeste orgier.

Jeg var klar over, at muligheden for 
at variere den rene rytmemusik kun 
iført en fattig melodisk og harmonisk 
klædning er ret begrænset og i læng
den utilfredsstillende. Der var ikke 
meget at finde på nodemarkedet, og jeg 
begyndte derfor at instrumentere og 
bearbejde forskellige „negro spirituals“. 
Disse er musikalsk værdifulde, og både 
ord og toner er udsprunget af negerens 
barnlige sind og passer derfor til og for
stås let af børn.

Vi var nu rustede til at tage fat på 
så vanskelige og krævende opgaver 
som de, der blev stillet os af musik
ugens arrangører: Værker af Erling 
Brene, Finn Høffding, Vagn Holmboe, 
Niels Viggo Bentzon m. fl. Foruden 
rytmegruppen var en mængde af sko

lens sangglade børn og en del blokfløjte
spillende børn med. Dem må vi ikke 
glemme over musikkens „l’enfant ter
rible“.

Den største sejr vandt børnene ved 
skolens indvielse, og ikke blot ved den 
fine udførelse af musikværkerne, men 
også ved den stilfærdige og venlige 
måde, hvorpå de færdedes foran den 
fyldte sal med alle de mange af byens 
og skolevæsenets honoratiores.

Ved Valby skolernes lærerdag, der 
afholdtes på Kirsebærhavens skole, 
hjalp vore børn mig med at demonstrere 
den store tyske musikpædagog Orffs 
system for musikopdragelse. Et system., 
der arbejder med børnenes stemmer i 
forbindelse med blokfløjter, guitarer og 
forskellige stavspil som xylophoner, 
klokkespil og metallophoner, foruden 
mange andre instrumenter. Dette in
strumentarium er temmelig kostbart, så 
musikforlaget Engstrøm og Sødring har 
måttet træde hjælpende til, hver gang 
vi har manglet instrumenter.

Jeg håber for det kommende skole
år, at der må blive god tilslutning til 
skolens kor og orkester. Store opgaver 
venter stadig på børnene.

E. Christensen.
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Den voksende trang til fritidsbeskæf
tigelse er i den forløbne sæson blevet 
imødekommet ved oprettelsen af ikke 
færre end otte hobbyklubber.

Klubbernes samlede medlemstal har 
været 172, og mødedeltagelsen har væ
ret særdeles fin, såvel i klubben med 
den ældste tradition, folkedanseklub
ben, som i de helt ny tilkomne, foto, 
sløjd og modellering. Den manuelle in
teresse har været overmåde stor. To 
sløjdklubber måtte oprettes, trods det, 
træsløjden blev forbeholdt de større ele
ver, og hele fire klubber måtte til for 
at dække behovet for modellering. En 
af disse klubber har arbejdet udeluk
kende med papmaché, de tre øvrige 
med ler.

En særlig attraktion, der forklarer 
den store tilslutning til modelleringen, 
er skolens nye keramik-brændeovn. 
Den sætter eleverne i stand til at gen

nemleve hele den keramiske skabelses
proces, fra rålerets æltning, formnin
gen, første brænding, bemalingen, gla
seringen og til den spændende slutfase, 
sidste brænding, hvor tingene overgives 
til ildens og tilfældighedernes spil. Me

Øverst Vignet i ler.
Derefter: Sidste hånd på værket.
Nederst: Papmachéholdet i arbejde.

get er selvsagt kikset inden for dette 
helt nye arbejdsfelt; men pæne resul
tater er også nået, og ikke mindst: her 
som i de øvrige klubber er en interesse 
blevet stimuleret, en grund er lagt ud 
fra lystbetonet arbejde - et arbejde som 
bør udvikles fremover.

På den fælles udstilling i pigernes 
gymnastiksal, der som andet steds 
nævnt også har aftenåbning mandag d. 
20. juni kl. 1930-2130, deltager samt
lige manuelt arbejdende hobbyklubber. 
Der vil være prøver på keramikarbej
derne, papmacheklubben udstiller fest
lige ting, blandt andet en hel zoologisk 
have, sløjdklubberne viser os de store 
drenges ideer omsat i træ, og fotoklub
ben blænder op for sin særlige afdeling.

Robert Reisinger.
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Praktiske oplysninger.
(Fraklippes og opbevares).

Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12-13 og 
desuden onsdag aften kl. 1730-183°. 
Skolens telefon: 30 18 31.
Skolens adresse: Rødbyvej 2, Valby.

Skolens personale.
Skoleinspektør B. Birkmann.
Vice-skoleinspektør P. Horbo- Ander

sen.
Vice-skoleinspektør fru Gitta Diepgen.
Overlærere, mandlige:

E. Christensen, B. Hartmann, A.
Lykke.

kvindelige:
fru B. Bengtsson, frk. I. Kaalund, 
fru P. Bertram Larsen, fru G. Lund
bo, frk. E. Mundt Kristensen, fru 
Dagny Petersen, fru G. Reisinger og 
frk. J. Uhrenholt.

Lærere, mandlige:
G. Bracher-Svendsen, Leif Chre- 
stensen, P. Dannaar, H. Høgel, K. 
Eisensee Larsen, H. Oku Larsen, 
G. Ottosen, R. Reisinger, N. E. Thy- 
gesen, 

kvindelige:
fru B. Blad, fru K. Middelboe, fru
G. Mortensen, fru E. Spangsberg 
Poulsen, frk. R. Bergstrøm Rasmus
sen, fru K. Thygesen.

Vakancelærere: hr. P. Linnet, fru Lis 
Steen Jørgensen.

Faste vikarer: fru Emma Frandsen og 
fru Lene Frandsen.

Skolelæge: dr. Elsa Minna Lauritsen. 
Skolesundhedsplejerske: frk. Gerda

Leerbech.
Skoletandlæge: fru Lis Sørgård. 
Klinikassistent: fru Vibeke Budtz. 
Maduddeler: fru Valborg Gundsø. 
Skolebetjent: Reinhold Pedersen. 
Skolebetjentens medhjælper: B. Ung- 

strup.

Elev= og klassetal.
Skolen har 757 elever, nemlig 359 

drenge og 398 piger, fordelt i 29 klas
ser: l.kl. (3) -2. kl. (3) -3. kl. (2) 
- 3. læsekl. (1) - 4. kl. (2) - 4. læse- 
kl. (1) - 5. kl. (4) - 6. A læsekl. (1) 
- 6. a kl. (2) - 6. b kl. (2) - 2. eks.fri 
læsekl. (1) - 2. eks.fri misk.kl. (2) - 
3. eks.fri misk.kl. (1) — 2. eks.mlsk.- 
kl. (2) - 3. eks.mlsk.kl. (1) - 4. eks.- 
mlsk.kl. (1).

Af ovennævnte klasser er 22 blan
dede.

Sundhedsplejen.
Skolelæge dr. Elsa Minna Lauritsen 

træffes om torsdagen kl. 930—12.
Skolesundhedsplejerske frk. Leerbech 

træffes mandag, onsdag kl. 8-16 og lør
dag 8-13.

Tandplejen.
Tandlæge fru Lis Sørgård træffes hver 

dag kl. 830-13, dog lørdag kl. 8-12.
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Forsømmelser og fritagelser.
Forældrene bedes straks - enten pr. 

brev eller pr. telefon i skolens kon= 
tortid — sende meddelelse til skolen, 
hvis børnene må forsømme p. gr. a. syg
dom. Bortset fra visse epidemiske syg
domme forlanges der kun lægeattest, 
når skolen tilsender hjemmet en blan
ket til udfyldning af lægen. Hvis et barn 
mere end én gang inden for en måned 
forsømmer p. gr. a. sygdom, kan sko
len straks kræve sygemelding med læ
gepåtegning.

Forsømmelser i anden anledning end 
sygdom kan kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos barnets klasse
lærer ---- for længere tids hos skolens 
inspektør.

Det tillades i almindelighed ikke ele
verne at blive inde i skolebygningen i 
frikvartererne, hvor lokalerne udluftes. 
Når særlige grunde taler for det, og 
skriftlig anmodning fra hjemmet med
bringes, kan et barn få tilladelse til at 
opholde sig i gangen foran kontoret. 
Forkølelse er ikke tilstrækkelig grund 
til at opnå denne tilladelse.

Meddelelsesbogen.
Meddelelsesbogen tilhører skolen og 

udleveres ikke ved barnets udskrivning 
af skolen. Denne bog er det naturlige 
meddelelsesmiddel fra skolen til hjem
met, og herved skabes en samlet over
sigt over de forskellige bemærkninger 
til barnets forhold, skolen har at give. 
Bogen hjemsendes regelmæssigt hver 
måned. Fire gange om året, nemlig 
inden efterårsferien, efter juleferien, i 
slutningen af marts og efter årsprø
ven indeholder meddelelsesbogen tillige 
standpunktskarakterer i de forskellige 
fag.

Efter bestemmelser i skoleloven gi
ves der ikke karakterer i 6. og 7. klas
ser, men elevens standpunkt udtrykkes 
i ord.

Skolens bøger.
Alle de af skolen udleverede bøger 

skal forsynes med barnets navn og 
klasse samt årstal - skrevet med blæk 
- i det dertil beregnede firkantede 
stempel foran i bøgerne. Der skal des
uden lægges smudsbind om dem, og 
skolen kan kræve erstatning, når der 
foreligger forsætlig beskadigelse af bø
gerne, eller de bortkastes.

Glemte sager.
Alt over- og hovedtøj bør mærkes 

med navn — og alle frakker bør des
uden forsynes med en stærk strop, så 
de kan hænge på børnenes knager. 
Værdisager (armbåndsure, kostbare fyl
depenne, smykker etc.) bør børnene 
ikke medtage på skolen, og denne fra
lægger sig ethvert ansvar over for så
danne sager.

Glemte værdisager opbevares på vice- 
inspektørens kontor.

Alle øvrige glemte sager opbevares i 
„Glemmerummet“, der findes i kælder
etagen. Der er adgang til „Glemmerum
met“ hver dag, når de enkelte klasser 
går hjem.

Indskrivning.
Et barn, der den 1. august er fyldt 

7 år, skal ifølge loven sættes i skole, 
medmindre der er sørget for dets un
dervisning på anden måde. Er barnet 
senest den 31. januar fyldt 7 år, kan det 
indmeldes til skolegang, hvis hjemmet 
ønsker det. Indskrivningen begynder 
den 1. september året før, barnet skal 
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begynde sin skolegang. Hjemmet bedes 
medbringe barnets dåbs- eller navne
attest samt vaccinationsattest for kop
per. Af hensyn til planlæggelsen af 
klasserne må indskrivningen så vidt 
muligt ske inden 1. februar.

Udskrivning.
Undervisningspligten ophører ved ud

gangen af det skoleår, hvor eleven fyl
der 14 år. Dog kan elever, der fylder 
14 år senest 31. januar det følgende år, 
og som har gået i skole i 7 år, blive 
udskrevet ved skoleårets slutning i juni. 
Elever, der har påbegyndt undervisnin
gen i det 8. skoleår, kan ikke udskri
ves i løbet af skoleåret uden skole
nævnets tilladelse.

Cykler.
Tilladelse til at cykle til skole gives 

indtil videre til alle elever. Cyklerne 
skal trækkes til og fra cykelstalden på 
skolens område, og de skal henstilles 
aflåsede i stativerne. Skolen har intet 

ansvar for cyklerne, og et eventuelt 
tyveri af cykler må hjemmet omgående 
melde til politiet.

Skolens distrikt.
Bandholmvej, Birkebakken, Dæm

ningen 1-55 og 2-30, Engdraget, Hans
stedvej, Harrestrupvang, Havebo, Høj
dedraget fra 11 og 16, Lindebugten, 
Læstedet, Maribovej, Mellemleddet, 
Nakskovvej fra 73 og 90, Nystedvej fra 
29 og 28, Parkbo, Rødbyvej, Sakskø- 
bingvej, Solskrænten, Vestervang fra 9 
og 8A, Vigerslevvej fra 31—105 og 34— 
114.

Og så til sidst.
Skolen henstiller til hjemmene, at 

børnene vænnes til at gå lige hjem fra 
skole uden leg hos kammerater og uden 
at gå i byen for nogen — altså: lige hjem 
og hjem straks! Ligeledes er det til fæl
les bedste, om børnene ikke møder på 
skolen mere end 10 min. før den fast
satte tid.

14



Sociale
Skolebespisningen.

I tiden august-april fik 670 børn 
mælk på skolen, og i perioden novem
ber-april fik af ovennævnte antal 200 
børn også skolefrokost. Skolefrokosten 
leveres fra det store bespisningskøkken 
på Ålholm Skole.

Tandbehandlingen.
Hanssted Skole har en moderne tand

klinik i den lave mellembygning. Ele
verne i 1.-5. klasse incl. kommer til 
tandbehandling én gang pr. år. Særlig 
vanskelige behandlinger og tandregule
ringer henvises til centralklinikkerne.

Elever fra 6. klasse og opefter hen
vises til tandbehandling hos hjemmets 
egen tandlæge. Kommunen yder tilskud 
til denne behandling.

Skolelægen og 
sundhedsplejersken.

Som nævnt andet sted i dette hæfte 
træffes skolelægen hver torsdag, og 
skolesundhedsplejersken mandag, ons
dag og lørdag. Alle børnene kommer til 
en stor undersøgelse hvert år, og de 
holdes under stadig observation. Skole
sundhedsplejersken aflægger af og til 
hjemmebesøg for at drøfte barnets evt. 
svagheder med forældrene. En del børn 
er blevet Calmette-vaccineret.

Hanssted Skoles elevfond.
Lærerrådet har udarbejdet statutter 

for ovennævnte elevfond, hvis midler 
skal anvendes til gavn for skolens ele
ver. Disse statutter er blevet tiltrådt af 
skolenævnet. Elevfondens regnskab til
går forældrekredsen hvert efterår.

forhold.
Svagbørnskolonier.

Københavns kommunelærer- og kom- 
munelærerindeforenings svagbørnskolo
nier modtager elever til 6 ugers ophold. 
Enkelte børn har modtaget tilbud om et 
sådant ophold i smukke og sunde om
givelser ved skov og strand.

Feriekolonierne.
Lærer- og lærerindeforeningerne rå

der over et betydeligt antal feriesteder, 
hvor københavnske skolebørn år efter 
år henter sundhed og styrke. Børnene 
er til stadighed under betryggende op
sigt. Henvendelse fra 3. kl. og opefter 
sker i april-maj til klasselæreren. Be
tingelsen for at komme med er, at bør
nene ikke har andre feriemuligheder, 
og at de har en pæn opførsel.

Gabriel Jensens ferieiidflugter.
Disse udflugter skaffer hvert år i 

sommerferien adskillige børn på for
nøjelige og oplevelsesrige udflugter til 
skov og strand. På de fleste ture bydes 
på en forfriskning, og forældrene kan 
trygt sende deres børn af sted, da de til 
stadighed er under opsyn. Disse udflug
ter er væsentligt beregnet for elever, 
der må tilbringe ferien i hovedstaden. 
Henvendelse sker til klasselæreren i 
maj måned.

Børnenes Kontor.
Gennem skolens repræsentant skaf

fede Børnenes Kontor hjælp til 29 
børn, dels ved juletid og dels ved som
merferiens begyndelse. Endvidere har 
skolen uddelt strømper og sko til et 
mindre antal elever.
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Beretning fra skolenævnet

Hanssted Skoles femte år er forløbet som en fortsættelse af det tid
ligere år omtalte gode samarbejde.

Skolenævnet har haft en let opgave, fordi det daglige skolearbejde 
og børnenes forhold hertil har haft netop det harmoniske forløb, som 
alle stræber efter.

Vi har i skolens forældrevendte arbejde haft den skuffelse, at vor 
planlagte mødevirksomhed har måttet udsættes. Som bekendt medførte 
en omfattende vandskade, at gymnastiksalen ikke kunne benyttes. Vi 
nåede dog at afholde vort første store møde i egne lokaler i marts måned.

Idet vi henviser til de forudgående siders omtale af skolens mange 
arrangementer, benytter vi anledningen til at sige skolens inspektør, 
lærerkollegiet og skolens øvrige medarbejdere tak for beretningsårets 
dygtigt gennemførte skolearbejde.

Til de mange forældre, der slutter op om skolens arbejde og arran
gementer, det gælder elevfondens virksomhed, forældreuge, klassemø
der og fællesmøder, siger vi også tak. Uden denne interesse og med
leven ville Hansstedskolen savne et af de iøjnefaldende goder, som er 
med til at præge denne unge skoles arbejde.

På skolenævnets vegne, 
Børge Jul. Larsen.

Skolenævnets medlemmer:

Husmoder fru Irma Thomsen, Harrestrupvang 6.
Maskinarbejder Svend Larsen, Harrestrupvang 5 B.
Inspektør A. Ilsø Jensen, Damsbo Vænge 2.
Sølvsmed Martin Jensen, Harrestrupvang 17.
Næstformand B. Jul. Larsen, Nystedvej 47.

(Nævnets formand).
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Afslutningshøj tidelig hed

for alle udgående elever med forældre 

afholdes

i skolens festsal

tirsdag d. 21. juni 

kl. 20m

Der uddeles eksamens- og udskrivningsbeviser

samt flidspræmier

Skolens kor og rytmeorkester medvirker
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Arsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI

Gæstelærer.Lærer.
2 u

2 v

2 x

(nr. 3)

(nr. 1)

(nr. 2)

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 9-10
- 10-11

dansk ...............  
regning .............
dansk ............... 1
regning ............. 1
regning .............
dansk ................

fru G. Diepgen
frk. Bergstrøm Rasmussen

[fru K. Thygesen

hr. G. Ottosen 
fru G. Lundbo

3 u (nr. 6) kl. 8- 9 regning ............. hr. L. Chrestensen
3 v (nr. 5) kl. 8- 9 geografi ............. - G. Ottosen

- 9-10 dansk ............... frk. I. Kaalund
3 læ (nr. 9) kl. 10-11 geografi ............. fru G. Mortensen

4 u (nr. 4) kl. 10-11 regning ............. frk. E. Mundt Kristensen frk. Bergstrøm Rasmussen
4 v (nr. 5) kl. 10-11 regning ............. hr. P. Horbo Andersen fru K. Thygesen
4 læ (nr. 10) kl. 8- 9 regning ..............1I. „ . . frk. Bergstrøm Rasmussenfru Reisinger- 9-10 historie .............. 11 hr. R. Reisinger

5 u (nr. 21) kl. 8- 9 dansk ................. 11, _T . , fru E. Spangsb. Poulsenrhr. E. Christensen(Na) - 9-10 naturhistorie ...J1 hr. P. Linnet
5 v (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ............... frk. E. Mundt Kristensen fru G. Mortensen

- 9-10 naturhistorie .... fru B. Bengtsson hr. H. Høgel
5 x (nr. 13) kl. 10-11 naturhistorie .... - D. Petersen fru G. Reisinger
5 y (nr. 8) kl. 9-10 dansk ............... hr. K. Eisensee Larsen - L. Jørgensen

- 10-11 historie ............. fru B. Glad - K. Middelboe

6 au (nr. 7) kl. 10-11 regning ............. hr. G. Ottosen hr. G. Bracher-Svendsen
6 av (nr. 9) kl. 8- 9 regning ............. - A. Lykke fru K. Middelboe
6 A Læ(nr.2O) kl. 9-10 dansk ................ 1 „ - P. Bertram Larsen

- 10-11 regning .............. 1> - H. Oku Larsen hr. P. Dannaar
6 bu (Na) kl. 8- 9 naturhistorie .... fru P. Bertram Larsen - B. Hartmann

(nr. 12) - 9-10 dansk ................ hr. G. Bracher-Svendsen - P. Dannaar
6 bv (Na) kl. 10-11 naturhistorie .... fru P. Bertram Larsen fru L. Jørgensen
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2 F (nr. 10) kl. 10-11
2 f (nr. 19) kl. 8- 9
2 F Læ(nr. 16) kl. 9-10 

- 10-11

II u (nr. 14) kl. 10-11
II v (nr. 18) kl. 8— 9

3 f (Fy) kl. 9-10 
(nr. 19) - 10-11

III u (nr. 11) kl. 9-12

regning ............. hr.
historie ............. fru
dansk ................1rfruregning ............. I

historie ............. hr.
geografi ............. frk.

fysik ................. fru
regning .............. hr.

regning ............. hr.

Lærer.
A. Lykke hr.
D. Petersen fru

E. Spangsb. Poulsen 
hr.

R. Reisinger hr.
I. Kaalund

K. Middelboe |
1/ c- , lhf-K. Eisensee Larsen 1

N. E. Thygesen

Gæstelærer.
E. Christensen
L. Jørgensen 
G. Lundbo 
P. Linnet

H. Høgel
H. Høgel

B. Hartmann

L. Chrestensen

TIRSDAG DEN 21. JUNI

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

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

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

hr. H. Høgel
fru E. Spangsb. Poulsen 
hr. P. Dannaar

- G. Ottosen
- G. Ottosen

frk. Bergstrøm Rasmussen

3 u (nr. 6) kl. 8- 9 
9-10

dansk 
historie hr. L. Chrestensen

3 v (nr. 5) kl. 10-11 regning .............
3 læ (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ...............

9-10 regning .............

frk. Bergstrøm Rasmussen
LI fru G. Mortensen

4 LI (nr. 4) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ............
historie ..........

J fru B. Glad hr.

4 V (nr. 5) kl. 9-10 dansk ............ .. hr. R. Reisinger -
(Na) - 10-11 naturhistorie .. L. Chrestensen fru

4 læ (nr. 9) kl. 10-11 dansk ............ .. fru G. Reisinger -

5 u (nr. 21) kl. 10-11 geografi .......... .. hr. E. Christensen fru
5 V (nr. 13) kl. 10-11 regning .......... N. E. Thygesen -
5 X (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ............ .. fru D. Petersen -

- 9-10 geografi .......... .. hr. K. Eisensee Larsen -
5 y (nr. 8) kl. 10-11 regning ........ .. fru B. Blad -

6 au (nr. 7) kl. 8- 9 dansk ............ .. fru B. Bengtsson hr.
- 9-10 geografi .......... .. hr. B. Hartmann fru

6 av (nr. 9) kl. 8- 9 engelsk .......... .. fru G. Lundbo -
- 9-10 dansk ....... . hr. N. E. Thygesen -

6 A Læ (nr . 20) kl. 10-11 historie .......... - H. Oku Larsen -

G. Bracher-Svendsen
E. Christensen
H. Høgel
B. Bengtsson
K. Thygesen

G. Mortensen
G. Lundbo
L. Jørgensen
G. Reisinger
P. Bertram Larsen

A. Lykke
D. Petersen
K. Middelboe
P. Bertram Larsen
L. Jørgensen
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Lærer. Gæstelærer.
6 bu (Fy) kl. 10-11 fysik .............. .. fru K. Middelboe hr. R. Reisinger
6 bv (nr. 15) kl. 8- 9 regning .......... .. hr. N. E. Thygesen hr. R. Reisinger

- 9-10 dansk ............. .. fru K. Thygesen fru L. Jørgensen

2 F (Na) kl. 9-10 naturhistorie .. .. hr. A. Lykke fru B. Bengtsson
(nr. 10) - 10-11 geografi .......... B. Hartmann hr. P. Linnet

2 f (nr. 19) kl. 9-10 regning .......... P. Dannaar - P. Linnet
(Læ) - 10-11 dansk ............. .. fru D. Petersen - K. Eisensee Larsen

2 F Læ(nr. 16) kl. 10-11 historie .......... .. - E. Spangsb. Poulsen - G. Bracher-Svendsen

II u (nr. 14) kl. 9-10 dansk ............. .. hr. G. Bracher-Svendsen fru K. Middelboe
- 10-11 tysk ................ H. Høgel hr. G. Ottosen

II v (nr. 18) kl. 8- 9 regning .......... .. - K. Eisensee Larsen j_ H. Oku Larsen
- 9-10 engelsk .......... .. fru G. Lundbo

3 f (nr. 19) kl. 10-11 dansk ............. .. hr. P. Dannaar hr. A. Lykke

III u (nr. 11) kl. 8-11 engelsk .......... .. frk. E. Mundt Kristensen frk. I. Kaalund

Frikvarter på besøgsdagene: kl. 850-9; 9s0—1010.

Omflytning onsdag den 22. juni.

Til omflytning møder klasserne således:

Kl. 8 : 1 u, 1 v, 1 x, 3 u, 3 læ, 4 u, 4 v, 4 læ, 5 u, 5 v, 5 y, 6 au, 6 av, 
6 A læ, 6 bu, 6bv, 2 F, 2 f, 2 Flæ, liv, III u, IV u.

Kl. 9: 2u, 2v, 2x, 3v, 5x, II u, 3 f.

Hanssted Skole, marts 1960.

B. Birkmann.
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