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Hanssted Skole

1960-61



Til forældrene.
X- 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.

M Udstilling af elevarbejder: Elevernes arbejder fra fagene hånd
arbejde, tegning, fri øvelser og sløjd er udstillet i de respektive fag
lokaler. Udstillingen holdes åben på besøgsdagene kl. 8-12 samt 
tirsdag aften den 20. juni kl. 19'10—21.

X- De skriftlige arbejder fra prøverne i skrivning, dansk og reg
ning vil være fremlagt i klasseværelserne under forældrebesøgene. 
Mandag den 19. juni, hvor elevarbejderne arrangeres til udstilling, 
har eleverne fri.

Afslutningshøjtidelighed for udgående elever med forældre af
holdes i skolens festsal onsdag den 21. juni kl. 20'"’.

Torsdag 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.

Sommerferien begynder fredag den 23. juni og slutter søndag 
den 13. august. Første skoledag mandag den 14. august, møder 
klasserne på den tid, der er opgivet i meddelelsesbogen. Der læses 
2 timer denne dag. Eleverne, der skal begynde i de nye 1. klasser, 
møder dog først mandag den 21. august kl. 9.

Skema over besøgsdagene findes på side 20.
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Skole og hjem — hjem og skole 
arbejder efter samme parole: 

„Barnets vel“

Skoleåret 1960-61
Hanssted Skoles sjette år

Året rundt i glimt.
Skolelivet begynder.

Den 19. august mødte 69 drenge og 
piger til deres allerførste skoledag. De 
blev budt velkommen i en flagsmykket 
skole. Ved hjemgangen denne dag fik 
hver elev et dannebrogsflag.

Lejrskole.
Efter sommerferien var 3 af skolens 

ældste klasser på en uges lejrskoleop
hold på Bornholm.

Idrætsdagen.
Hanssted Skole deltog med o. 200 

elever i de københavnske skolers 
idrætsdag, som afholdtes den 7. sep
tember.

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

Faneplader i sølv blev dog ikke hjem
bragt i år.
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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.

I oktober fandt „drabelige“ kampe 
sted i skolegården. „Sejrherrerne“ for 
1960 blev

5v drenge
7Alæ drenge
5u piger
7bv 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. 
Atter i år er guitaren rykket ind i in
strumenternes række. Undervisningen 
gives af hr. overlærer E. Christensen 
og frue.

Fabriksbesøg.
I årets løb har de større pigeklasser 

aflagt forskellige fabriksbesøg som led 
i undervisningen i husgerning. Klasser
ne har bl. a. besøgt Storvaskeriet i 
Gladsaxe, Eka-brødfabrik, mejeriet 
„Enigheden“, Persilhuset og Køben
havns kommunes demonstrationslokale 
for elektriske apparater og diverse ovne.

Fælles morgensang.
En gang om ugen har skolen holdt 

fælles morgensang i. festsalene. Vi har 
været samlet i to hold, nemlig et hold 
for 1.-5. klasse og et hold for 6.-IV 
klasse.

En salme og en fædrelandssang er 
blevet sunget hver gang. Et par gange 
har en elev sunget solo for kammera
terne.

Forældreugen.
Skolen holdt åbent hus for forældre 

og andre interesserede i dagene 31. 
oktober og 1.-2. november.

Om aftenen den 2. november af
holdtes et stort fælles forældremøde i 
festsalen, hvor skoledirektør Olaf Pe
tersen talte over emnet „Den lovpriste 
og misforståede frihed“.

Over 300 forældre overværede fore
draget, og bagefter samledes 200 til 
fælles kaffebord. En særdeles god og 
hyggelig aften.

Skolen glædede sig over den store 
tilslutning, forældreugens arrangemen
ter fik, og bringer her forældrekredsen 
en hjertelig tak for den gode interesse, 
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den viste skolen og dens arbejde i 
ovennævnte dage.

FN=dagen.
Første dag efter efterårsferien den 

24. oktober lyttede alle elever fra 6. 
trin og opefter til skolens radioudsen
delse om FN.

Frivilligt arbejde, hobby=klubber.
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. Hobby-klubberne har haft 
pæn tilslutning.

Valby=skolernes „Lærerdag“.
Fredag den 25. november samledes 

alle lærere og lærerinder fra de 7 Valby- 
skoler på Hanssted skole til forskellige 
instruktioner og foredrag. Den dag sad 
lærerne på „skolebænken“.

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. Viceinspektrice 
fru G. Diepgen påtager sig hvert år 
dette arrangement.

Juleafslutning.
Skolen havde atter i år en hyggelig 

juleafslutning rundt om det pyntede 
juletræ i den ene festsal. Viceinspektør 
P. Horbo Andersen læste juleevangeliet 
for de store elever, og fru Spangsberg 
Poulsen læste for de mindre.

Et børnekor sang under ledelse af hr. 
Braché.

Bagefter hyggede klasserne sig i 
deres egne lokaler, inden juleferien 
begyndte.

Delingen efter 5. klasse.
Forældre til eleverne i. skolens 5. 

klasser har været indbudt til møde, 
hvor skolelovens bestemmelser ved
rørende delingen af eleverne efter 5. 
klasse i en a-linie og b-linie blev gen
nemgået.

Efter mødet havde forældrene lejlig
hed til samtale med klasselærerne.

Besøg af rejselektorer.
Gennem foreningen „Norden“ har 

der været arrangeret besøg på skolen 
af svensk og norsk rejselektor. Illu, 
Ulv og IVu overværede disse gæsters 
foredrag om forhold fra deres hjem
lande. Besøgene fandt sted i januar 
1961.

Færdselsundervisning.
Foruden skolens egen færdselsunder

visning gav politiets specialister vore 
elever undervisning på dette betyd
ningsfulde område i februar måned.
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Fra skoleballet.

Skolebal og fastelavnsfest.
Skoleballet blev afholdt fredag den 

10. februar for klasserne fra 7. trin og 
opefter.

Lørdag den 11. februar festede 1.-6. 
klasserne fastelavnsklædte med tønde
slagning og underholdning.

I år stod redaktionen af „Hanssted 
Tidende“ for underholdningen både til 
skoleballet og fastelavnsfesten.

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 937,— kr., et 
imponerende og glædeligt resultat. Sko
len benytter hermed lejligheden til atter 
at bringe forældrekredsen sin hjerte
ligste tak.

Skolekomedien.
For første gang i skolens historie 

spillede de større elever i år skoleko
medie. Johan Ludvig Heibergs „Aprils

narrene" blev opført ved 4 forestillinger 
for fuldt hus.

Det var festlige og fornøjelige stun
der for både elever, forældre og lærere. 
Hr. Høgel var forestillingens initiativ
tager og glimrende instruktør.

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 veludført arbejde til gavn for 
deres mange kammerater.

Hr. Lykke er den solide patrulje
instruktør.
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Gæster.
Hanssted skole har atter i år kunnet 

glæde sig over et meget stort besøg af 
gæster fra følgende lande: Norge, Sve
rige, England, U.S.A., Belgien, Hol
land, Rumænien, Venezuela, Nepal og 
Japan.

Planer.
Da dette årsskrift redigeres i begyn

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

I april: gymnastikopvisning for sko
lens egne elever.
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Om skolekomedie.

De allerfleste voksne vil, hvis de 
tænker tilbage på deres egen skoletid, 
uundgåeligt træffe på en erindring om 
en „skolekomedie“ - især da, hvis de 
selv har spillet med i en sådan. Og 
oftest hører erindringen herom til dem, 
man særdeles gerne genkalder sig.

Hvorfor mon, udøver det at „spille 
teater“ så stor en tiltrækning på mange 
børn?

Jeg tror, svaret er at finde i den be
tragtning, at det er her i skolekomedien, 
en af de mest yndede og elskede børne
lege får sit første organiserede udtryk. 
Mon der findes noget barn, der ikke på 

et eller andet tidspunkt har leget teater? 
Ønsket om at prøve noget helt andet, 
end det man er til daglig, er noget meget 
elementært hos børn - og mange voksne 
med for den sags skyld. Det sætter fan
tasien i sving at skulle indleve sig i en 
rolle.

I vore dage, hvor den passive under
holdning gennem film og fjernsyn bliver 
mere og mere udbredt, kan det også nok 
være tiltrængt med beskæftigelser, der 
forlanger noget af deres udøvere, akti
viserer dem. Og det gør amatørteateret. 
Den, der tvivler herom, behøver bare 
at overvære en prøve på en skolekome-

,,Aprilsnarrene“
Hans demonstrerer sin ridderlighed over for Trine.
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die. Der kræves det af de medspillende, 
at de — uden at de har dragter eller ku
lisser til at skabe nogen form for scene
illusion — sætter sig ind i, hvordan den 
person, de skal fremstille, tænker og 
handler. Det er et meget stort krav, 
som jeg forøvrigt tror, de fleste børn 
langt bedre end nogen voksen kan op
fylde, for så vidt de endnu har bevaret 
evnen til at fantasere.

En anden af de ting, der kan gøre 
det sjovt at spille med i en skolekome
die, er det sammenhold og kammerat

skab, der naturligt opstår mellem ak
tørerne, når de i fællesskab skal stable 
en forestilling på benene.

Samarbejde mellem skuespillerne og 
mellem disse og instruktøren er en 
simpel nødvendighed. Uden det vil en
hver nok så dygtigt instrueret forestil
ling uvægerligt falde fra hinanden. - 
Der er næppe tvivl om, at de, der har 
mest fornøjelse og udbytte af en skole
komedie, i længden er - skuespillerne 
selv!

H. Høgel
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Det var en vellykket „Maj-fest“!
• Hanssted skoles „Maj-fest“ slog alle tidligere rekorder. — 

Raketaffyring og håndboldkamp mellem drenge og lærere.

Hanssted skoles „olympiske lærerhåndboldhold“ 1960.
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Beretning fra skolenævnet.

Det sjette skoleår for Hanssted skole havde et forløb, der blev en 
fortsættelse af de foregående fem skoleårs gode samarbejde mellem for
ældre, skole og skolenævn.

Nævnet har således ikke haft anledning til at beskæftige sig med 
forhold, der har stillet krav udover varetagelsen af normale opgaver. Det 
har herunder været glædeligt, at der kun har været ganske få tilfælde af 
ulovlige forsømmelser. Nævnet har fundet udtryk for, at skolens daglige 
tilværelse har fundet sin form, og at det daglige indbyrdes samarbejde har 
gode kår.

Vi forældre kan fortsat glæde os over det iværksatte fritidsarbejde 
og andre foranstaltninger for børnene, som skolens interesserede lærere 
påtager sig. Denne virksomhed og skolens egentlige opgaver er i vore 
tanker, når vi benytter anledningen til at rette en tak til skolens inspektør, 
lærere og øvrige medarbejdere for beretningsårets skolearbejde.

Til de mange forældre, der gennem elevfonden, forældreuge, 
klasse- og forældremøder har sluttet op om skolens virksomhed, siger 
vi også tak. Skolen har brug for at fastholde og udvide den kreds af for
ældre, der gennem disse første seks år har fulgt arbejdet med usvækket 
interesse.

På skolenævnets vegne, 
Børge Jul. Larsen.

Skolenævnets medlemmer:

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

Hanssted skole bringer Skolenævnet sin bedste tak for god forståelse af vore 
problemer og for godt og behageligt samarbejde i det forløbne skoleår.

B. Birkmann.
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Praktiske oplysninger.
(Fraklippes og opbevares).

Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12-13 og 
desuden onsdag aften kl. 173°-1830.
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, N. E. Thygesen.

kvindelige:
fru B. Bengtsson, fru A. Eplov, frk.
I. Kaalund, fru P. Bertram Larsen, 
fru G. Lundbo, frk. E. Mundt Kri
stensen, fru Dagny Petersen, fru 
G. Reisinger, fru I. Rydung og frk. 
J. Uhrenholt

Lærere, mandlige:
G. Bracher-Svendsen, Leif Chre- 
stensen, P. Dannaar, B. Houkjær, 
H. Høgel, K. Eisensee Larsen, H. 
Oku Larsen, R. Reisinger.

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: hr. J. E. Andersen, frk. 
Aase Graun og fru Hanne Jensen.

Skolelæge: dr. Gunnar Nielsen.
Skolesundhedsplejerske: fru I. Møn- 

sted.
Skoletandlæge: fru Lis Sørgård. 
Klinikassistent: fru Vibeke Budtz. 
Skolebetjent: Reinhold Pedersen. 
Skolebetjentens medhjælper: B. Ung- 

strup.

Elev= og klassetal.
Skolen har 758 elever, nemlig 375 

drenge og 383 piger, fordelt i 30 klas
ser: 1. kl. (2) -2. kl. (3) -3. kl. (3) 
- 3. læsekl. (1) - 4. kl. (2) — 4. 
læsekl. (2) - 5. kl. (2) — 5. læsekl. 
(1) - 6.a kl. (2) - 6.b kl. (2) - 7a 
kl. (2) 7.b kl. (2) - 7. læsekl. (1) - 
3. eks.fri misk. kl. (2) — 3. eks.mlsk. 
kl. (2) — 4. eks.mlsk. kl. (1).

Af ovennævnte klasser er 24 blan
dede.

Sundhedsplejen.
Skolelæge dr. Gunnar Nielsen træf

fes om mandagen kl. 10-13.
Skolesundhedsplejerske fru Mønsted 

træffes mandag, torsdag kl. 8-16 og 
lørdag kl. 8-13.

Tandplejen.
Tandlæge fru Lis Sørgård træffes hver 

dag kl. 830-1430, 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 lægeattest.

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 hjem
met ønsker det. Indskrivninger begyn
der den 1. september året før, barnet 
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skal begynde sin skolegang. Hjemmet 
bedes medbringe barnets dåbs- eller 
navneattest samt vaccinationsattest for 
kopper. 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, Nysted vej 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.
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Skolelægen fortæller.
Den lægelig-hygiejniske kontrol med 

Hansstedskolen udøves af skolelægen 
med hjælp af skoiesundhedsplejersken, 
som arbejder på skolen 3 dage om ugen, 
og en væsentlig del af hendes arbejde 
er en forberedelse til helbredsundersø
gelserne: vejning og måling, forbere
dende syns- eller høreprøve, urinun
dersøgelse og tuberculinprøve o.s.v. 
Ind imellem tager hun sig af mange, 
der har slået sig, er blevet syge i skole
tiden eller skal til kontrol.

Skolelægen arbejder mandag kl. 10- 
13, hvis intet andet er meddelt. Inden 
der tages fat på helbredsundersøgelser
ne, er der altid nogle konsultationer. 
Elever møder op med små skavanker, 
som forstuvede led, betændte sår, ondt 
i maven o.s.v. De fleste kan klares på 
stedet, andre henvises til egen læge, og 
her må understreges, at skolelægens 
virke er undersøgende, ikke behand
lende ; det er direkte forbudt skolelægen 
at behandle nogen tilstand eller syg
dom. Alt sådant skal henvises til hjem
menes læger.

Så kan selve helbredsundersøgelsen 
begynde. Vi ser gerne, at forældre 
overværer disse undersøgelser, og det 
gælder forældre til elever helt op i real
klasserne. Jo bedre vi kender hinanden, 
jo bedre resultat når vi.

Hvis det er muligt, overværer også 
klasselæreren undersøgelsen, der ind
ledes med aflytning af hjerte og lunger; 

dernæst undersøges hår og hårbund. 
Øjnene ses efter, og herpå kommer det 
værste af alt: mundhulen skal under
søges ved hjælp af en træspatel. I de 
små klasser, ak ja, helt op i de store 
klasser synes man, at denne træspatel 
kan undværes! Dernæst føles efter kirt
ler på halsen; arme og hænder ses ef
ter, herunder lægges mærke til renlig
hed, eventuelle vorter, sår, neglebid- 
ning og umiskendelige tegn på cigaret
rygning. Herefter trykkes på underli
vet, der undersøges for navlebrok og 
lyskebrok, og drengenes kønsorganer 
efterses. Nu kommer turen til benene, 
hvor fødderne har særlig interesse på 
grund af mulig platfod, excem, fod
svamp, fodvorter, misdannelse o.s.v. 
Der sluttes af med undersøgelse af 
holdningen. Hvis der er mistanke om 
nedsat syns- eller høreevne, foretages 
en yderligere prøve af syn og hørelse. 
I 5.-klasserne foretages prøve for farve- 
blindhed.

Har undersøgelsen iøvrigt vist afvi
gelse fra det normale, drøftes dette med 
forældre og lærere, ligesom denne giver 
en karakteristik af eleven. For mange 
elevers vedkommende er en påmindelse 
om større omhu med den personlige 
renlighed desværre nødvendig, og det 
gælder ikke blot de små klasser.

Elever, som agter at forlade skolen 
ved skoleårets slutning, udspørges om 
evt. fremtidserhverv, og gode råd med
gives.
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Mange elever i de yngste klasser er 
morgentrætte; som regel er årsagen 
den, at børnene kommer for sent i seng, 
hyppigst p. gr. af fjernsyn !

Ikke så få elever får om morgenen 
kaffe med franskbrød. Vi prøver at ind
skærpe, at et måltid med mælk, ost og 
rugbrød er at foretrække.

Ind imellem får vi anmodninger om 
at få børn på svagbørnskoloni blot med 
den begrundelse, at børnene vil have 
godt af det. Vi kan alle have godt af at 
komme på en koloni en 6 ugers tid. 
Kun, hvis reconvalescens efter længere 
sygdom eller anden tvingende årsag 
taler derfor, vil jeg gå med til at fjerne 
en elev fra normal undervisning i 6 
uger. Gevinsten i sundhed står ellers 
ikke mål med tabet i lærdom.

Året igennem har vi hyppigt besøg af 
elever, der møder op til gentagen kon
trol af f. eks. vægt. Har eleven fået 
henvisninger til egen læge ang. syn, 
hørelse, holdning o.s.v. påser vi, at 
disse henvisninger følges, og vi får 
svar fra hjemmets læge.

I årets løb kigger vi rundt på hele 
skolens område for at konstatere, at 
hygiejnens krav gennemføres, om klas
seværelser luftes godt ud i frikvarterer
ne, om toiletterne er i orden, om ele
verne er forsvarligt klædt på efter års
tiden i frikvartererne etc.

Vi er så heldige at have tandklinik 
på skolen, så mulighed for snævert 
samarbejde er til stede.

Det er en dejlig, moderne skole at 
arbejde på, og vi kan lide vort arbejde.

Gunnar Nielsen.
Skolelæge.
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Sociale
Mælketildeling.

Fra begyndelsen af skoleåret 1960- 
61 ophørte tildelingen af skolefrokost.

Tildeling af mælk er derimod nu gæl
dende for hele skoleåret, og i indevæ
rende skoleår har 714 elever daglig 
fået udleveret hver i 1 sød mælk eller 
kærnemælk og en vitaminpille.

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 mandag og 
skolesundhedsplejersken mandag, tors
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 ferieudflugter.
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 30 
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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Afslutningshøj tideligh ed

for alle udgående elever med forældre 

afholdes

i skolens festsal

onsdag d. 21. juni 

kl. 2000

Der uddeles eksamens- og udskrivningsbeviser

samt flidspræmier

Skolens kor medvirker
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
2 u (nr. 1) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. H. Høgel

- 9-10 regning ........ ... fru D. Petersen
2 V (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. P. Dannaar

- 9-10 regning ........ ... fru B. Glad
2 X (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. Bergstrøm Rasmussen

- 9-10 regning ........ ... fru A. Eplov

3 u (nr. 3) kl. 10-11 geografi ......... ... fru I. Ry dung
3 V (nr. 8) kl. 8- 9

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

} " K. Thygesen

3 X (nr. 8) kl. 10-11 dansk ........... ... G. Lundbo
3 Læ (nr. 27) kl. 8- 9 dansk ........... ... I. Ry dung

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

dansk ...........
regning ........ . Jhr- L. Chrestensen ■j fru L. Jørgensen

4 V (nr. 9) kl. 10-11 regning ........ ... frk. Bergstrøm Rusmttssenl

4 Læ (nr. 28) kl. 8- 9
- 9-10

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

J fru E. Spangsb. Poulsen - G. Mortensen

4 læ (nr. 5) kl. 10-11 geografi ......... ... G. Mortensen - E. Spangsb. Poulsen

5 u (nr. 10) kl. 9-10 regning ......... ... frk. E. Mundt Kristensen fru P. Bertram Larsen
- 10-11 geografi ......... ... fru A. Eplov hr. H. Høgel

5 V (nr. 19) kl. 9-10 dansk ........... ... hr. R. Reisinger - A. Lykke
- 10-11 naturhistorie . ... L. Chrestensen frk. E. Mundt Kristensen

5 læ (nr. 4) kl. 8- 9
- 9-10

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

1 fru G. Reisinger hr. Oku Larsen

6 au (nr. 19) 
(Fy)

kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........
fysik ............. 1 hr. E. Christensen

fru P. Bertram Larsen 
hr. B. Hartmann

6 av (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. E. Mundt Kristensen fru A. Eplov

7 au (Fy) kl. 8- 9 fysik ............. ... hr. B. Hartmann fru D. Petersen
- 9-10 dansk ........... ... fru B. Bengtsson frk. Bergstrøm Rasmussen

7 av (nr. 12) kl. 9-10 engelsk ........ ... G. Lundbo hr. P. Dannaar
7A Læ(nr. 18) kl. 10-11 dansk ........... ... hr. Oku Larsen fru D. Petersen
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3 F (Fy) kl. 10-11 fysik ................... hr.
(nr. 11) - 11-12 historie .............

3 f (Fy) kl. 11-12 fysik ................... fru

6 bu (nr. 13) kl. 9-10 regning ............... fru
6 bv (nr. 16) kl. 10-11 historie ............... hr.

7 bu (nr. 15) kl. 11-12 engelsk ............. frk.
7 bv (Na) kl. 10-11 naturhistorie .... hr.

(nr. 17) - 11-12 tysk ...................

III u (Læ) kl. 8-11 dansk ................ hr.
III v (nr. 21) kl. 8-11 regning .............

Lærer.
B. Hartmann
B. Houkjær
K. Middelboe

Gæstelærer.
fru K. Middelboe 
hr. P. Dannaar

- B. Hartmann

K. Middelboe hr. Høgel
B. Houkjær - R. Reisinger

I. Kaalund frk. E. Mundt Kristensen
E. Christensen fru P. Bertram Larsen
H. Høgel hr. R. Reisinger

G. Bracher-Svendsen frk. /. Kaalund
K. Eisensee Larsen hr. N. E. Thygesen

ONSDAG DEN 21. JUNI

1 u (nr. 1) kl.

1 v (nr. 2) kl.

8- 9 dansk . 
9-10 regning 
8- 9 dansk . 
9-10 regning

)hr. B. Houkjær

I fru A. Eplov

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

3 v (nr. 8) kl. 8- 9
3 x (nr. 8) kl. 9-10

- 10-11
3 Læ (nr. 27) kl. 8- 9

- 9-10

dansk ................. fru G. Diepgen
historie ............... - B. Bengtsson
naturhistorie .... - B. Bengtsson
regning ............... - P. Bertram Larsen
naturhistorie .... - P. Bertram Larsen
geografi .............
regning .............

I. Rydung

4 u (nr. 6) kl. 11-12
4 v (nr. 9) kl. 9-10

- 10-11
4 Læ (Na) kl. 8- 9
4 læ (nr. 5) kl. 9-10

- 10-11

5 u (nr. 10) kl. 9-10
5 v (nr. 14) kl. 10-11
5 læ (nr. 4) kl. 8- 9

6 au (nr. 19) kl. 10-11
6 av (nr. 9) kl. 8- 9

(nr. 7) - 9-10

historie .............. hr.
geografi ............. frk.
dansk .................. -
naturhistorie .... fru 
dansk ............... 1
regning .............)

dansk ...............  fru
historie ............... -
historie ............... -

L. Chrestensen 
Bergstrøm Rasmussen 
I. Kaalund
E. Spangsb. Poulsen

G. Mortensen

B. Glad
A. Eplov
G. Reisinger

fru L. Jørgensen

- G. Mortensen

- E. Spangsb. Poulsen

geografi .............. fru D. Petersen
regning .............. frk. Bergstrøm Rasmussen
engelsk ............... - E. Mundt Kristensen

hr. E. Christensen 
fru K. Thygesen 
hr. Oku Larsen

hr. B. Houkjær
- H. Høgel 

frk. /. Kaalund
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Lærer. Gæstelærer.

7 au (nr. 7)
7 av (nr. 12)

7 A Læ(nr. 18)

kl. 8- 9
kl. 8- 9
- 9-10

kl. 9-10
- 10-11

regning ........  
dansk ...........  
regning ........  
regning ........  
geografi ........

... hr. P. Dannaar fru B. Glad

...! ■

N. E. Thygesen
4. Lykke

Oku Larsen

hr. 
fru

B. Hartmann
D. Petersen

G. Reisinger

3 F (nr. 10) kl. 8- 9 dansk .......... . . hr. A. Lykke hr. R. Reisinger
3 f (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ........... . fru D. Petersen - E. Christensen

- 9-10 regning ........ ... hr. P. Dannaar - R. Reisinger

6 bu (Na) kl. 10-11 naturhistorie . ... frk. Bergstrøm Rasmussen hr. E. Christensen
(nr. 13) - 11-12 dansk ........... - I. Kaalund - K. Eisensee Larsen

6 bv (nr. 16) kl. 9-10 regning ........ • hr. K. Eisensee Larsen - N. E. Thygesen
- 10-11 dansk ........... - A. Lykke

7 bu (nr. 15) kl. 10-11 tysk .............. ... hr. H. Høgel hr. R. Reisinger
- 11-12 dansk ........... - G. Bracher-Svendsen fru P. Bertram Larsen

7 bv (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ........... ... fru K. Thygesen frk. E. Mundt Kristensen

III u (nr. 21) kl. 8-11 regning ........ ... hr. L. Chrestensen fru K. Middelboe
III v (Læ) - 8-11 engelsk ........ ... fru G. Lundbo hr. G. Bracher-Svendsen

Frikvarter på besøgsdagene: kl. 8S0-9; 9’"-10'°; 11-1110.

Omflytning torsdag den 22. juni.

Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder m. m. udleveres af klassernes fag
lærere kl. 8-9. Faglærerne giver selv nærmere besked til klasserne om sted og tid 
for afhentning.

Til omflytning møder klasserne således:

Kl. 9: lu, Iv, 3u, 3v, 3Læ, 4u, 4v, 4Læ, 41æ, 5v, 51æ, 6au, 6bv, 
7au, 7av, 7bu, 7ALæ, 3F, IHv, IV.

Kl. 94S: 2u, 2v, 2x, 3x, 5u, 6av, 6bu, 7bv, 3f, Illu.

Hanssted Skole, marts 1961.

B. Birkmann.
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