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Wil,

Hanssted Skole
1966-67



Til forældrene
4 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.

4 Udstilling af elevarbejder: Elevernes arbejder fra fagene hånd
arbejde, tegning, fri øvelser og sløjd er udstillet i de respektive 
faglokaler. Udstillingen holdes åben på besøgsdagene kl. 9-11 
samt onsdag aften den 21. juni kl. 19-20.

4 De skriftlige arbejder fra prøverne i skrivning, dansk og regning 
vil være fremlagt i klasseværelserne under forældrebesøgene. Man
dag den 19. juni, hvor elevarbejderne arrangeres til udstilling, 
har eleverne fri.

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

4 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.

4 Sommerferien begynder fredag den 23. juni og slutter lørdag den 
12. august. Første skoledag, mandag den 14. august, møder klas
serne på den tid, der er opgivet i meddelelsesbogen. Der læses 
to timer denne dag. Eleverne, der skal begynde i de nye 1. klas
ser, møder dog først mandag den 21. august kl. 9.

Skema over besøgsdagene findes på side 17.
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Skole og hjem — hjem og skole 
arbejder efter samme parole: 

»Barnets vel«

Skoleåret 1966-67
Hanssted Skoles tolvte år

Året rundt i glimt
Skolelivet begynder

Den 22. august mødte 74 drenge og 
piger til deres allerførste skoledag. De 
blev budt velkommen i en flagsmykket 
skole. Ved hjemgangen denne dag fik 
hver elev et dannebrogsflag til minde 
om dagen. De så meget stolte ud.

Høstfest
Traditionen tro holdt skolen i år 

»Høstfest den 2. september, hvor både 
store og små festede sammen i sports
kampe, lege og dans.

Høstballet for de ældste elever blev 
afholdt den 1. september.

Idrætsdagen
Tirsdag den 13. september afholdtes 

de københvanske skolers idrætsdag, 
hvor Hanssted skole med 200 elever 
deltog i stævnet i Valby Idrætspark.

Skolens egen idrætsdag
Igen i år udkæmpedes de forskellige 

boldkampe en dag i oktober, og føl
gende klasser fik deres navne på sølv
pokalerne : I u pg.; 5 u pg.; 8 u dr. og 
5 u dr.

Hanssted skole i Valby idrætspark
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Frivillig undervisning
I de 6 vintermåneder har mange ele

ver - både drenge og piger - en gang 
om ugen deltaget i den frivillige under
visning i følgende fag: tegning, sang, 
musik og arbejde med ler.

Fælles udflugtsdag
Den 14. september udflugtede mange 

klasser til forskellige smukke steder på 
Sjælland - enkelte klasser tog turen til 
Sverige.

De mindre klasser aflagde besøg i 
Zoo, hvor det var svært at komme fra 
abe- og bjørnegrotterne.

FN-dagen
Hanssted skole højtideligholdt i ok

tober FN-dagen. Emnet for dagen var 
flygtningearbejdet blandt verdens 13 
millioner flygtninge. Filmen belyste pro
blemerne.

Mange elever har ved køb af Unicef- 
kort bidraget til FN’s børnehjælpsar- 
bejde. Salget blev i år formidlet af ele
ver fra II u.

Forældreugen
I lighed med alle andre københavn

ske kommuneskoler holdt Hanssted sko
le »Forældreuge« den 31. oktober-2. 
november.

I disse dage var forældrene indbudt 
til at overvære klassernes undervisning. 
Om aftenen den 2. november holdt sko
len »Åbent Hus« for forældrene, der 
ved den lejlighed havde mulighed for 
at tale med deres børns lærere. Om
kring 180 forældre besøgte klasserne i 
undervisningstiden, og 225 forældre 
kontaktede lærerne om aftenen.

Skolen glædede sig over den gode 
tilslutning, forældreugens arrangemen
ter fik, og bringer her forældrekredsen 

en hjertelig tak for den interesse, den 
viste skolen og dens arbejde i oven
nævnte dage.

»Gamle« elevers aften
For tredie gang i skolens historie 

afholdtes sammenkomst for »gamle« 
elever. Det var lørdag den 5. november, 
hvor over 200 »gamle elever havde 
fulgt skolens opfordring til at komme. 
Lærere og elever hyggede sig sammen 
til midnat i den smukt pyntede festsal.

Lucia-optog
Om morgenen den 13. december 

havde skolen det traditionelle Santa 
Lucia-optog. Det virkede atter beta
gende at se de hvidklædte elever med 
lys i hænderne vandre ad de lange 
gange og gennem samtlige klasseloka
ler.

Juleafslutning
Skolen havde naturligvis atter i år 

en hyggelig juleafslutning i festsalen 
i skæret fra juletræernes tændte lys. 
Fru Rydung og hr. Dannaar læste jule
evangeliet for henholdsvis de store og 
små elever. Bagefter hyggede klasserne 
sig i deres egne lokaler, inden julefe
rien begyndte.

5 . og 7. klasserne næste år
Forældre til eleverne i skolens 5. klas

ser er i år pr. officiel skrivelse fra Sko
ledirektoratet blevet informeret om de- 
lingsproblememe ved overgangen til 6. 
skoleår. Klasseforældremøder er afholdt 
særskilt for 5. klasserne.

I januar var forældrene til eleverne 
i 7. klasserne indbudt til møde, hvor 
skolelovens bestemmelser vedrørende 
delingen i 8. klasse eller 1. realklasse 
blev gennemgået.
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Til cyklistprøve

F ærdselsundervisning
Foruden skolens løbende færdselsun

dervisning har politiet i år givet hver 
enkelt klasse en times instruktion.

Afgang fra tjenesten
Viceskoleinspektør P. Horbo Ander

sen trak sig den 31. januar tilbage fra 
aktiv tjeneste ved Københavns kommu
nale Skolevæsen. Hansted skole havde 
den lykke og glæde at have hr. Horbo 
Andersen som viceinspektør i lO1^ år. 
Han var en særdeles dygtig og pligtop
fyldende lærer og vor skole en præcis 
og hjælpsom viceinspektør. Orden, ro 
og overblik var særkende hos ham. Han 
var elsket og respekteret af såvel elever 
som kolleger. Vi ønsker viceinspektøren 
et godt og langt otium efter mange 
travle og lange arbejdsdage.

Skolebal og fastelavnsfest
Skoleballet blev afholdt fredag den 

3. februar for klasserne fra 6. trin og 
opefter .

Lørdag den 4. februar festede 1.— 
5. klasserne fastelavnsklædte med tøn
deslagning, underholdning og film.

Hanssted Skoles elevfond
I marts afholdt skolen den årlige ind

samling til »Hanssted Skoles elevfond«. 
Når disse linier skrives, har indsamlin
gen indbragte 1102,70 kr., et pænt re
sultat.

Skolen benytter hermed lejligheden 
til at bringe forældrekredsen sin hjer
teligste tak.

Nybesætteise
Københavns skoledirektion ansatte 

kommunelærer Erik Kamper i skolens 
ledige viceskoleinspektørembede pr. 1/2- 
67. Hr. Kamper var tidligere ansat ved 
Gasværksvejens skole. Vi byder vor nye 
viceinspektør hjertelig velkommen i vor 
midte.

Rejselektor
Skolebestyrer Grepperud, Mølnbukt, 

Norge, besøgte Hanssted skole den 15. 
februar som foreningen »Norden»s rej
selektor.

Skolens fødselsdag
Hanssted skole fejrede den 13. marts 

fødselsdag.
En film blev vist, og skolen sluttede 

kl. 12.

Skolepatruljer
Hver dag — uanset vejrliget - har 

skolepatruljerne indtaget deres poster 
ved hjørnerne af Hansstedvej og Rød
byvej.
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Skolen siger disse drenge og piger 
tak for veludført arbejde til gavn for 
deres mange kammerater.

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.

»Hanssted-Prisen«
Tildeling af »Hanssted-Prisen« er no

get særpræget i skolens liv.
Denne »Pris« tildeles en udgående 

elev ved skoleårets afslutningshøjtide
lighed.

Efter en revision af betingelserne for 
tildeling står følgende nu fast. »Pris
vinderen« må i sin skoletid have vist: 
flid, påpasselighed, præcision, initiativ, 
nydelig opførsel, forståelse af samar
bejde og klassesamling, godt kammerat
skab og et pænt sprog.

Vagn Nielsen 9 u fik »Hanssted-Pri- 
sen« i juni 1966.

Forældremøde
Tirsdag, den 14. marts afholdtes et 

fælles forældremøde, hvor chefpsyko
log Rasmus Jakobsen talte. Emnet var: 
»Det er menneskeligt at fejle - også for 
børn«.

Efter mødet var der fælles kaffebord.
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Gamle elevers aften 1967
TORSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 19,30-23,30

d [k

Et udvalg af lærere

vil sammen med skolens ældste klasse 

arrangere en hyggeaften

'S :^v>

Se annoncen i »Valby Bladet« torsdag den 21. september 1967
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Besøg i ungdomsbyen i Rødovre

Mandag den 27. februar aflagde IHu 
besøg i Ungdomsbyen. I det følgende 
skal berettes lidt om selve Ungdoms
byen og om besøgets forløb.

Ungdomsbyen eller Statens pædago
giske Forsøgscenter har til formål at 
supplere den allerede eksisterende sam
fundsorientering i skolerne og skal der
udover virke som central for erhvervs
betonet undervisning og orientering.

Ungdomsbyen indeholder en række 
institutioner, der specielt er indrettet 
til en praktisk samfundsorienterende 
undervisning, som skal tjene til at ind
føre de unge i demokratiske arbejds
processer, eller som skal medvirke til at 
stimulere interessen for sund fritidsbe
skæftigelse. I øjeblikket findes således 
et Oliens Hus, en butiksbygning, et 
banklokale, et forsikringskontor, en kir
ke, samt et rådhus. I fremtiden er det 
tanken at opføre et Ungdommens Hus 
med mulighed for opførelse af teater
forestillinger og gennemførelse af større 
fællesarrangementer for unge, der be
søger centret. Endvidere vil der blive 
opført et familieøkonomihus, samt et 
fuldt funktionsdygtigt posthus. I et fri
tidscenter vil de unges interesser blive 
tilgodeset på forskellig vis, bl. a. ved 
indretning af et kunstnerisk lokale. Gen
nem udstillingsarrangementer og møde 
med unge under uddannelse vil de 
kunne studere mulighederne for fortsat 
uddannelse og kravene dertil.

Kl. 8,30 blev vi budt velkommen i 
Oliens Hus af lederen af Ungdomsbyen. 
Under det efterfølgende foredrag fik vi 
et indblik i den rent praktiske side af 
Ungdomsbyens oprettelse. Alle bygnin
gerne er opført af unge, som gennem 

dette arbejde har fuldført en uddan
nelse eller har erhvervet sig svendebrev. 
Det skal tilføjes, at alt er af håndværks
mæssig høj kvalitet. Den kunstneriske 
udsmykning er udført af unge kunst
studerende og er karakteristisk for vor 
tids kunst.

Efter velkomsten blev vi vist over i 
banken, hvor vi skulle tilbringe resten 
af dagen. Her bød bankfuldmægtig 
Gert Petersen os velkommen på »De 
danske bankers Fællesråd«s vegne. Vi 
fornemmede den samarbejdsvilje, der 
har muliggjort Ungdomsbyens tilblivel
se. Det er således »De danske bankers 
Fællesråd«, der har finansieret opførel
sen af bankbygningen, d.v.s., at adskil
lige danske banker har været med til 
at dele omkostningerne. Også den før 
omtalte butiksbygning er et tydeligt 
eksempel på det usædvanlige samar
bejde, idet den er opført af HB, Irma 
og »Den frie Købmand« i skøn fore
ning.

Hvis der overhovedet havde været 
skeptikere blandt os, da vi startede, blev 
disse nu hurtigt omvendt. Bankens rea
listiske udformning og et langt, men 
meget interessant foredrag om bankvæ
sen i almindelighed gjorde sit til, at 
formiddagen blev en virkelig oplevelse. 
Det var et udmærket supplement til den 
undervisning, skolen giver i forskellige 
økonomiske forhold, specielt i relation 
til bankvæsen og de funktioner, banken 
udfører i det moderne samfund. Vi fik 
orientering om en række privatøkono
miske spørgsmål, herunder om opspa
ring og lån. Endvidere modtog vi oplys
ning om de ind- og udlånsformer, ban
kerne beskæftiger sig med, og endelig 
om de problemer, der knytter sig til 
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køb og salg af værdipapirer, aktier, ob
ligationer og veksler.

Som noget centralt i forbindelse med 
besøget i banken bør omtales et situa
tionsspil, der strakte sig oVer et par ti
mer. Efter at være opdelt i familier 
blev vi gruppevis stillet over for en 
række praktiske opgaver som budget
lægning, omregning af fremmed valuta 
og handel med værdipapirer, idet vi 
dels agerede bankkunder, dels bank
funktionærer. Herigennem kunne vi i 
praksis gøre brug af vore dansk- og 
regnefærdigheder og på denne måde få 
bedre forståelse af og bedre mulighed 
for at løse de problemer, der dukker op, 
når en del af os om kort tid skal ud i 
erhvervslivet.

Til slut fik vi et indblik i de ansæt
telses- og avancementsmuligheder, der 

er inden for bankvæsenet, samt lønfor
hold o. s. v. Det blev gjort helt klart for 
os, at man ikke kunne forvente nogen 
højere stilling og dermed bedre løn, 
hvis man ikke var villig til at dygtiggøre 
sig og ekstrauddannes. Bankerne yder i 
denne forbindelse støtte af enhver art 
i uddannelsestiden, så fremtidsmulighe
derne er virkelig gode.

Hen på eftermiddagen tog vi hjem 
fra Ungdomsbyen en oplevelse rigere. 
Statens pædagogiske Forsøgscenter er i 
sin nuværende form noget absolut po
sitivt og gavnligt inden for moderne 
undervisning, og der er næppe tvivl om, 
at Ungdomsbyen, når den er fuldt ud
bygget, vil kunne give kursusdeltagerne 
et endnu større udbytte.

Jens Aasted, III u.
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Praktiske oplysninger
(Fraklippes og opbevares)

Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12-13 og 
desuden onsdag aften kl. 17.30-18.30. 
Skoles telefon: 30 18 31.
Skolens adresse: Rødbyvej 2, Valby.
Skolens sekretær: fru L. Ravnild.

Skolens personale
Skoleinspektør B. Birkmann.
Viceskoleinspektør E. Kamper.
Viceskoleinspektør fru G. Diepgen.
Overlærere

mandlige: G. Bracher, E. Christen
sen, P. Dannaar, B. Hartmann, W. 
Jespersen, K. Eisensee Larsen, H. 
Oku Larsen, A. Lykke, F. Nielsen, 
R. Reisinger.
kvindelige: B. Bengtsson, A. Eplov, 
V. Sigurd Hansen, I. Kaalund, G. 
Lundbo, G. Mortensen, Dagny Peter
sen, G. Reisinger, I. Rydung og J. 
Uhrenholt.

Lærere
mandlige: Leif Chrestensen, T. En
geli Christensen, O. Heurlin, E. Jen
sen.
kvindelige: L. Frandsen, Hanne Ran
der, B. Skaanning.

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

Faste vikarer: V. Bundgård Knudsen 
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.
Leder af mælkeuddelingen: fru Gundsø.

Elev- og klassetal
Skolen har 620 elever, nemlig 277 

drenge og 343 piger, fordelt i 27 klas
ser: 1. kl. (3) - 2. kl. (3) - 3. kl. (3) - 
4. kl. (2) - 5. kl. (3) - 6u kl. (1) - 
6b kl. (1) - 7ukl. (1) - 7b kl. (1) - 
8. kl. (1) - 9. kl. (1) - I real (1) - 
II real (1) - III real (1) -3. læsekl. 
(1) - 4. læsekl. (1) —6. læsekl. (1) - 
9. læsekl. (1).

Af ovennævnte klasser er 23 blan
dede.

Sundhedsplejen
Skolelæge dr. Gunnar Nielsen træf

fes torsdag kl. 10-13.
Skolesundhedsplejerske fru Mønsted 

træffes tirsdag, torsdag kl. 8-15.30 samt 
fredag kl. 8-13.

Tandplejen
Tandlæge fru Lis Sørgård træffes 

hver dag kl. 8.30-14.30, dog lørdag kl. 
8-12.

Forsømmelser og fritagelser
Forældre bedes straks - enten pr. 

brev eller pr. telefon i skolens kontor
tid kl. 12-13 - sende meddelelse til sko
len, hvis børnene må forsømme p. gr. 
af sygdom. Bortset fra visse epidemiske 
sygdomme forlanges der kun lægeattest, 
når skolen tilsender hjemmet en blanket 
til udfyldning af lægen. Hvis et barn 
mere end én gang inden for en måned 
forsømmer p. gr. af sygdom, kan skolen 
straks kræve lægeattest.

Forsømmelser i anden anledning end 
sygdom må kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos barnets klasse
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lærer - for længere tid hos skolens in
spektør.

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 fire gange om året, 
nemlig i oktober, december, marts og 
ved skoleårets slutning.

Skolens bøger
Alle de af skolen udleverede bøger 

skal forsynet med barnets navn og klas
se samt årstal — skrevet med blæk — i 
det dertil beregnede firkantede stempel 
foran i bøgerne. Der skal desuden læg
ges smudsbind om dem, og skolen kan 
kræve erstatning, når der foreligger for
sætlig beskadigelse af bøgerne, eller de 
bortkastes.

Glemte sager
Alt over- og hovedtøj bør mærkes 

med navn — og alle frakker bør desuden 
forsynes med en stærk strop, så de kan 
hænge på børnenes knager. Værdisager 
(armbåndsure, kostbare fyldepenne, 
smykker etc.) bør børnene ikke medtage 
på skolen, og denne fralægger sig et
hvert ansvar over for sådanne 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 til 1. klasse
Følgende aldersbetingelser må iagt

tages :
1. Børn, der er fyldt syv år inden skole

årets begyndelse (1. august), er un
dervisningspligtige.

2. Børn, der fylder syv år i skoleårets 
første seks måneder (1. august-31. 
januar), skal optages, såfremt for
ældrene ønsker det.

3. Børn, der fylder syv år i skoleårets 
sidste seks måneder (1. februar-31. 
juli),skal optages, såfremt forældrene 
ønsker det, og en ved skolens for
anstaltning afholdt skolemodenheds
prøve viser tilfredsstillende resultat. 
Indskrivninger begynder 1. september 

året før, barnet skal begynde sin skole
gang. Hjemmet bedes medbringe bar
nets dåbs- eller navneattest samt vacci
nationsattest for kopper.

Af hensyn til planlæggelsen af klas
serne må indskrivningen så vidt muligt 
ske inden 15. december.

Udskrivningsregler
1. Børn, der påbegyndte skolegangen, da 

de var over 6)4 år, kan udskrives 
efter syv års skolegang.

2. Børn, der påbegyndte skolegangen, 
inden de var 6)4 år gamle, kan først 
udskrives efter otte års skolegang.

3. Børn, der har påbegyndt undervisnin
gen i 8. hovedskoleklasse, kan ikke 
udskrives af skolen før skoleårets ud
løb uden skolenævnets samtykke.
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Cykler
Tilladelse til at cykle til skole gives 

indtil videre til alle elever. Cyklerne 
skal trækkes til og fra cyklestalden på 
skolens område, og de skal henstilles af
låsede i stativerne. Skolen har intet an
svar for cyklerne, og et eventuelt tyveri 
af cykler må hjemmet omgående melde 
til politiet.

Skolens distrikt
Bandholmvej, Birkebakken, Damsbo 

Vænge, Dæmningen 1—55 og 2-30, 
Engdraget, Hardenbergvej, Hanssted
vej, Harrestrupvang, Havebo, Højde
draget fra 11 og 16, Kamhusene, Knu- 
thenborgvej, Landlystvej, Lindebugten, 

Læstedet, Maribovej, Mellemleddet, 
Nakskovvej 35-71 og 30-88, Nysted vej, 
Parkbo, Rødbyvej, Sakskøbingvej,Sand
husvej, Skyttegårds vej, Solskrænten, 
Valby Langgade fra 179 (kun ulige 
nr.), Vestervang fra 9 og 8 A, Vigers- 
levvej 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 minutter før den 
fastsatte tid.

Skolekøkkenet
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Beretning fra skolenævnet
Umiddelbart efter kommunalvalget sidste år afholdtes der i Kø

benhavns kommune valg til skolenævn.
Hanssted skoles mangeårige nævnsformand, hr. Børge Jul. Larsen, 

indvalgt af Københavns borgerrepræsentation, afstod fra genvalg grun
det manglende tid. Der skal fra det nuværende skolenævn lyde en tak 
til hr. Jul. Larsen for den store og aldrig svigtende interesse, han altid 
har vist arbejdet vedrørende Hanssted skole. Samme tak til fru Rigmor 
Dyhr og hr. Verner Johansen, ligeledes afgående medlemmer af nævnet.

Det nye skolenævn kom til at bestå af fru E. Arnberg, fru I. 
Hartelius, hr. Sv. Winther, fru T. Lindbo Larsen og hr. Frank Johan. 
De tre førstnævnte forældrevalgte og de to sidstnævnte valgt af borger
repræsentationen.

Skolenævnet konstituerede sig med hr. Frank Johan som formand 
og fru Lindbo Larsen som næstformand.

Arbejdet i det forløbne år har været præget af den ro og orden, 
der til hverdag kendetegner Hanssted skole. Af de sager, der har været 
forelagt, er det et helt enigt nævn, der har behandlet disse.

Af ulovlige forsømmelser har der kun været ganske få.
Nævnet ønsker at frembringe en tak til forældrekredsen, der altid 

interesseret og positivt møder frem ved skolens fælles arrangementer, 
samt en tak til skolens leder og store lærerstab for aldrig svigtende 
interesse i de fælles bestræbelser til gavn for barnet og skolen.

På skolenævnets vegne.
Frank Johan.

Udstillingsmontren

Hanssted skole bringer skolenævnet sin bedste tak for godt og behageligt sam
arbejde i det forløbne år. B. Birkmann.
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HANSSTED SKOLE

Ordensregler for eleverne
1. Om morgenen
a) Eleverne skal møde præcis.
b) Leg om morgenen er ikke tilladt.
c) Elever, der skal møde senere end 

kl. 8, skal opholde sig i Lillegård, 
indtil klokken ringer ned.

2. På legepladsen
a) Eleverne må afholde sig fra slags

mål og voldsom og farlig leg.
b) Det er forbudt at lege på toiletterne 

og i cykelkælderen.
c) Lillegård er forbeholdt 1., 2. og 3. 

klasserne og de klasser, der i efter
følgende time skal være i lokale nr. 
1-5.

3. Opgangen
a) Ved opringningen stiller eleverne 

hurtigt op bag de markerede stre
ger, og højrøstet snak ophører.

b) Opgangen begynder, når gårdvag
ten giver tegn.

c) På vej op gælder følgende:
1) Gå stille — løb ikke.
2) Flold til højre.
3) Undgå højrøstet snak og støjen

de adfærd.
4) Enhver begiver sig til klasse

lokalets garderobe og indtager 
sin plads i ro og orden i lokalet, 
når læreren giver adgang.

4. Nedgangen
a) Efter timen følger læreren eleverne 

til udgangen i stueetagen.
b) Ingen må blive oppe i frikvarteret 

- ordensdukse anvendes ikke.

c) Hvis klassen skal skifte lokale, tager 
hver elev sin taske med ned i går
den.

d) Gå stille - løb ikke - hold til højre.

5. Særlige regler
a) Ingen elev må uden en lærers til

ladelse forlade skolen eller legeplad
sen i undervisningstiden.

b) Madpapir o. lign.: Efter spisepausen 
samles alt papir og alle mælkekarto
ner etc. i klassens papirkurv, som 
tømmes af en af klasselæreren ud
valgt elev. Papirkurven stilles tom 
op foran den aflåsede klassedør.

c) Beskadigelser og ødelæggelser: For
sætlig beskadigelse af skolens eller 
kammeraternes ejendele påtales. 
Eventuel erstatning sker efter sko
lens skøn. Uforsætlig beskadigelse 
skal straks anmeldes af vedkommen
de selv til en af skolens lærere eller 
til skolens inspektør.

d) Bøger: De af skolen udleverede bø
ger betragtes som lån, for hvilke 
hjemmene er ansvarlige. Alle bøger 
skal være forsynet med omslag, 
navn, klasse og årstal.

e) Glemte sager: »Glemmerummet er 
åbent hver dag ved klassens normale 
hjemgangstid.

f) Værdisager: Hvis værdisager som 
ure, fyldepenne, smykker o. lign, 
medbringes, er det på eget ansvar.

g) Handel: Det er forbudt eleverne at 
handle indbyrdes.

h) Cykler: Foreløbig må alle cykle til 
skolen, hvis hjemmet tillader dette. 
Cykler skal trækkes fra og til Ny- 
stedvej ad kældergangen. Alle cyk
ler skal anbringes i stativ.
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Sociale forhold
Mælketildeling

Tildeling af mælk er nu gældende for 
hele skoleåret, og i indeværende skole
år har ca. 600 elever daglig fået udle
veret hver % liter sød mælk eller kær
nemælk og en vitaminpille.

T andbehandlingen
Hanssted skole har en moderne tand

klinik i den lave mellembygning. Ele
verne i 1.—7. klasse incl. kommer til 
tandbehandling én gang pr. år. Særlig 
vanskelige behandlinger og tandregu
leringer henvises til centralklinikkerne.

Eleverne fra 8. 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 tirsdag, tors
dag og fredag. Alle børnene kommer 
til en stor undersøgelse hvért 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 og skolenævnet har ud

arbejdet statutter for ovennævnte elev
fond, hvis midler skal anvendes til gavn 
for skolens elever. Elevfondens regn
skab tilgår forældrekredsen hvert ef
terår.

Svagbørnskolonier
Københavns kommunelærer- og kom- 

munelærerindeforenings svagbørnskolo
nier modtager elever til seks ugers op
hold. Enkelte børn har modtaget tilbud 
om et sådant ophold i smukke og sunde 
omgivelser.

F eriekolonierne
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. klasse og op
efter sker i april-maj til klasselæreren. 
Betingelsen for at komme med er, at 
børnene ikke har andre feriemulighe
der, 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 ca. 10 
børn, dels ved juletid og dels ved som
merferiens begyndelse.
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Afslutningshøjtidelighed 
for alle udgående elever med forældre 

afholdes

i skolens festsal

onsdag den 21. juni kl. 2000

X-

Der uddeles eksamens- og udskrivningsbeviser 

samt flidspræmier og »Hansted-Prisen«
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Oprykningsprøve 1967
II u

Eksaminator Censor
Mandag d. 12. juni (nr. 18) kl. 8 geografi frk. I. Kaalund hr. B. Hartmann
Onsdag d. 14. juni (nr. 18) kl. 8 tysk hr. E. Jensen hr. 0. Heurlin
Fredag d. 16. juni ( biol. ) kl. 8 biologi hr. H. Oku Larsen

8u

hr. E. Christensen

Onsdag d. 14. juni (nr. 20) kl. 8 dansk hr. R. Reisinger hr. W. Jespersen
Fredag d. 16. juni (nr. 20) kl. 8 regning hr. K. Eisensee hr. T. Engeli Christensen

9a

Onsdag d. 14. juni (nr. 14) kl. 8 dansk fru G. Reisinger fru I. Rydung
Fredag d. 16. juni (nr. 14) kl. 8 regning fru G. Reisinger fru I. Rydung

Ärsafslutningen 1967
(BESØGSDAGE)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr- 1) kl. 9-10

kl.10-11
dansk 
regning

fru 
hr.

G. Diepgen
H. Oku Larsen

1 V (nr. 2) kl. 9-10 dansk fru B. Bengtsson
kl.10-11 regning hr. E. Kamper

1 X (nr. 3) kl. 9-10 dansk fru D. Petersen
kl.10-11 regning fru V. Bundgaard

3a (nr. 27) kl. 8- 9 dansk fru G. Mortensen
kl. 9-10 regning fru G. Mortensen

3 u (nr. 9) kl. 8- 9 dansk hr. P. Dannaar
kl. 9-10 regning fru E. Eplov

3 x (nr. 7) kl. 8- 9 regning fru D. Petersen
kl. 9-10 dansk fru L. Frandsen
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Lærer Gæstelærer
4 a (nr. 28) kl. 8- 9 dansk fru V. Sigurd Hansen fru V. Bundgaard

kl. 9-10 regning fru V. Sigurd Hansen fru I. Rydung
4u (biol.) kl. 10-11 biologi hr. E. Christensen fru V. Sigurd Hansen
4v (nr. 13) kl. 10-11 historie hr. A. Lykke fru B. Bengtsson
5u (nr. 10) kl. 8- 9 dansk hr. L. Chrestensen hr. R. Reisinger

kl. 9-10 regning hr. F. Nielsen hr. T. Engeli Christensen
5 v (nr. 13) kl. 8- 9 dansk hr. T. Engeil Christensen fru A. Eplov

kl. 9-10 regning fru H. Rander hr. K. Eisensee
5x (biol.) kl. 9-10 biologi hr. L. Chrestensen hr. P. Dannaar
6 a (nr. 17) kl. 9-10 regning hr. E. Christensen hr. W. Jespersen

kl.10-11 dansk fru I. Rydung fru G. Mortensen
6 au (nr. 15) kl. 9-10 engelsk fru G. Lundbo hr. O. Heurlin
6 bu (Fy.l.) kl.10-11 naturlære hr. B. Hartmann hr. L. Chrestensen
7 au (nr. 19) kl. 8- 9 dansk hr. W. Jespersen hr. E. Jensen

kl. 9-10 regning fru V. Bundgaard hr. B. Hartmann
7 bu (nr. 16) kl. 8- 9 engelsk fru G. Lundbo frk. I. Kaalund
lu (nr. 21) kl.10-11 engelsk hr. G. Bracher hr. P. Dannaar

ONSDAG DEN 21. JUNI

2u (nr. 4) kl. 8- 9 
kl. 9-10

dansk 
regning

fru A. Eplov
hr. E. Christensen

2 v (nr. 5) kl. 8- 9 dansk frk. I. Kaalund
kl. 9-10 regning hr. P. Dannaar

2x (nr. 8) kl. 8- 9 dansk hr. E. Jensen
kl. 9-10 regning hr. T. Engeil Christensen

3 v (nr. 8) kl. 8- 9 dansk fru H. Rander
kl. 9-10 regning fru D. Petersen

4 a (nr. 28) kl.10-11 geografi fru B. Bengtsson fru G. Mortensen
4u (nr. 11) kl. 9-10 regning fru G. Diepgen fru H. Rander

kl.10-11 dansk hr. O. Heurlin frk. I. Kaalund
4v (nr. 13) kl. 8- 9 dansk hr. E. Christensen hr. A. Lykke

kl. 9-10 regning hr. E. Kamper hr. H. Oku Larsen
5 u (nr. 10) kl.10-11 historie hr. L. Chrestensen hr. A. Lykke
5 v (biol.) kl.10-11 biologi hr. F. Nielsen hr. E. Jensen
5 x (nr. 12) kl. 8- 9 regning hr. O. Heurlin fru I. Rydung

kl. 9-10 dansk hr. A. Lykke fru A. Eplov
6 a (Fy.l.) kl. 8- 9 naturlære hr. B. Hartmann fru V. Sigurd Hansen
6 au (nr. 15) kl. 8- 9 dansk hr. H. Oku Larsen fru G. Lundbo

kl. 9-10 regning hr. W. Jespersen hr. E. Jensen
6 bu (nr. 19) kl. 9-10 dansk hr. F. Nielsen fru G. Lundbo

kl.10-11 regning hr. K. Eisensee hr. R. Reisinger
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Lærer Gæstelærer
7 au (nr. 19) kl. 8- 9 geografi hr. W. Jespersen hr. F. Nielsen
7 bu (nr. 16) kl. 8- 9 dansk hr. K. Eisensee fru V. Bundgaard

kl. 9-10 regning hr. K. Eisensee hr. B. Hartmann
lu (nr. 21) kl. 9-10 dansk hr. R. Reisinger frk. I. Kaalund

kl. 10-11 regning hr. T. Engeli Christensen fru H. Rander

Frikvarterer på besøgsdagene: kl. 850-9; 950-1010; ll-ll10.

Omflytning torsdag den 22. juni

Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder m. m. udleveres af klassernes fag
lærere kl. 8-9. Faglærerne giver selv besked i klasserne.

Til omflytning møder klasserne således:

kl. 9: lu, 1 v, 1 x, 2 u, 2 v, 2 x, 3 a, 3 u, 3 x, 4 a, 4 u, 4 v,
5 u, 5 x, 6 au, 6 bu, 6 a, 7 bu, 8 au, 9 a, II u.

kl. 10: 3 v, 5 v, 7 au, 9 u, lu, III u.

Hanssted skole, marts 1967.
B. Birkmann.
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