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HAVREMARKENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for^skolen.



Det var en dejlig dag, da gravcoen holdt sit indtog på byggepladsen. Efter at 
nedrivningen af gymnastiksalen var færdig, havde vi gået i spænding og ventet på, 
hvornår byggearbejdet skulle begynde. Nu var gravemaskinen der endelig, og skønt 
den gamle skole rystede i sin grundvold, hver gang det tunge lod faldt for at knuse 
asfalten, frydede vi os, for nu „skete der noget". Siden da har både store og små 
fulgt arbejdet med interesse. Vi håber ved sommerferien at være så langt fremme, 
at byggestilladset kan falde, så gården kan blive planeret og nyasfalteret, og at 
første del af bygningen - de nye toiletter - kan tages i brug efter sommerferien.

Vi har ikke kunnet indbyde forældrene til møder, men Hillerødgades skole har 
som god nabo inviteret vore forældre med til deres møde, og vi takker også for gæst
frit lån af lokaler til realeksamen i gymnastik og til vor afslutningsfest.
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Den nye læseplan.
Næste skoleår træder den nye læseplan i kraft. Den vil på visse klassetrin 

bringe store ændringer. De fire første klasser vil få nogle „deletimer", d.v.s. timer i 
dansk og regning, hvor klassen deles i to hold, så læreren kun underviser en halv 
klasse ad gangen. Det er et stærkt ønske fra lærerside, der herved opfyldes. I de 
ældre klasser er ændringerne vel nok størst i 8. og 9. klasse, der får helt nye 
undervisningsformer og fag, hvorved vi håber at kunne modvirke skoletræthed.

Havremarkens skole havde den 1. marts 1961 785 elever fordelt 
skoleklasser, 2 fm-klasser, 6 em-klasser og syv 6. og 7. klasser, ialt 31

.15 grund
klasser.

Personalia.

Skoleinspektør: Else Riising.

Viceskoleinspektører: Fru E. Kallehauge, hr. Johs. Madsen.

Overlærere: Frk. G. Eibye, fru Lis Hansen, fru 1. Jacobsen, hr. E. Jørgensen, 
hr. K. Klepsch, hr. E. Lambert, hr. Å. Lomborg, hr. A. Mortensen, fru M. 
Olling, hr. Rich. Nielsen, hr. H. Remmer, fru G. Webb.

Lærere : Frk. G. Altschul, frk. E. Bjerrings, frk. K. Emborg Christensen, hr. K. 
Dall, hr. Bay Johansen, hr. O. Knudsen, hr. Jø. Nielsen, fru Lilli Nielsen, 
hr. V. Persson, fru K. Rich, fru I. Schiøler, fru Søgård-Andersen, fru K. Tol
dam, hr. F. Ørnebjerg.

Vikarer: Fru K. Petersen, hr. V. Rasmussen.

Skolebetjent: Hr. L. Onsvig.

Skolebespisningens leder: Fru A. Longfors.

Skolelæge: Hr. vicestadslæge dr. med. H. Knipschildt.

Skolesundhedsplejerske: Frk. Leerbech Sørensen.

Den 1. marts 1961 tog frk. Th. Hedegård sin afsked på grund af alder efter 
at have undervist ved Havremarkens skole i 49 år.

Skolen mister i hende en dygtig og interesseret medarbejder. Skolen bringer 
hende en hjertelig tak for de mange års trofaste virke.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 og tillige onsdag aften kl.

173°_i8=o_

Skolelægen træffes på lægeværelset tirsdag kl. 815 og fredag kl. 12.

Sundhedsplejersken træffes tirsdag, onsdag og fredag.

Skolens distrikt:
Bjelkes Allé, Farumgade, Heinesgade, Hillerødgade 1—13 og 2-20, Holtegade, 

Humlebækgade 38-48, Husumgade, Høsterkøbsgade ulige nr., Jagtvej 43-75 og 
36-50, Jul. Blomsgade, Krogerupgade, Lundtoftegade 12-44, Nordbanegade, Nørre- 
brovænge 1-16, Nærumgade, Nørrebrogade ulige nr. 151-209, Rungsted Plads, 
Sandbjerggade 1-7, Skodsborggade, Sorgenfrigade, Stefansgade 1-51 og 2-46, 
Søllerødgade og Vedbækgade.

Forsømmelser: Hvis et barn må forsømme skolen på grund af sygdom, bedes 
hjemmet straks sende meddelelse til skolen derom, helst skriftligt. Dersom sygdom
men strækker sig over mere end 3 dage, kan skolen kræve en lægeattest; hjemmet 
får da tilsendt en trykt blanket, som udfyldes af lægen og tilbagesendes skolen.

Hvis et barn mere end én gang inden for en måned forsømmer på grund af syg
dom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud indhen
tet tilladelse hos klasselærer eller skoleinspektør.

Ind- og udskrivning: Indskrivning af elever til næste års førsteklasser finder 
sted fra 1. september til 15. december. Dåbs- og vaccinationsattest medbringes. 
Undervisningspligtigt er ethvert barn, der fylder 7 år inden 1. august. Børn, der 
fylder 7 år senest 31. januar følgende år, kan dog optages i skolen ved skoleårets 
begyndelse.

Undervisningspligten ophører med udgangen af skoleåret for de børn, der på det 
tidspunkt er fyldt 14 år. Elever, derfylder 14 år senest den 31. januar året efter, 
kan også udskrives, hvis de har gået 7 år i skole.

Konfirmation: Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres konfir
mation. Hvis hjemmet ønsker det, kan de desuden få fri lørdagen før, når anmodning 
herom fremsættes skriftligt over for skolen.

Konfirmanderne kan mod et depositum på 2 kr. låne salmebog og ny testamente 
hos viceinspektøren.
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Cykelkørsel: Kun fjerntboende elever kan få tilladelse til at cykle til skole. 
Cyklen skal stilles på den anviste plads, den skal være låset og skal være forsynet 
med „cykelmærke", der mod depositum af 1 kr. kan fås hos viceinspektøren.

Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler eller cykeldele.

Glemte sager: Vi har stadig en mængde værdifuldt tøj og andre værdifulde 
ting liggende, bl. a. 7 ure, 2 par briller og mange armbånd og ringe. Vi henstiller 
igen indtrængende til forældrene om at mærke børnenes tøj med navn og klasse. 
Værdifulde sager bør ikke medbringes. Skolen kan ikke erstatte bortkomne ure, 
smykker, fyldepenne etc.

Badning: Varmt brusebad gives hver 14. dag til børn fra 2. klasse og opefter. 
Badning efter gymnastiktimerne er obligatorisk fra 4. klasse, hvor badeforholdene 
gør det muligt. Fritagelse for dette bad kan, hvis det drejer sig om mere end en 
enkelt gang, kun ske ved fremsendelse af lægeattest.

Skolebespisning: Alle elever i skolens 9 yngste klasser kan hver dag i hele 
skoleåret gratis få { 1 sødmælk. Elever i realklassen har lejlighed til at købe mælk.

Henstilling til forældrene: De bøger, børnene får udleverede, skal forsynes med 
navn, klasse og årstal. Der må lægges bind om dem. Skolen kan forlange erstat
ning for bortkomne og forsætligt beskadigede bøger.

Lad ikke børnene komme for tidligt i skole (heller ikke for sent). Børnene må 
tidligst møde et kvarter før kl. 8. Børn, der møder senere på dagen, må ikke komme 
ind i skolegården, før det ringer til frikvarter. Leg i skolegården, mens der er under
visning i andre klasser, forstyrrer alt for meget.
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Skoleefterretninser.

Fødselsdag: Den 3. september blev Havremarkens skole 70 år. Fødselsdagen 
blev fejret dels med en yderst vellykket tur ti! Vordingborg den 2. september, og 
dels med sodavand og wienerbrød til alle på selve dagen.

Den 18. august var vi allesammen i Zoo.

Præmier og legater. Ved skolens afslutningsfest i 1960 modtog følgende elever 
skolens flidspræmie: Realklassen: Rita Andersen, Gerd Nielsen, Jørgen Garn. 
3. Ff: Keld Neumann Larsen, Flemming Harboe Sørensen, Mogens Hansen, Bent 
Holm, Inné Petersen, Hanne Grave, Ulla Petersen, Margrete Wichmann. 2. Ff: 
Hans Peter Petersen, Jytte Christensen.

Viceinspektrice frk. Schaumburgs legat uddeltes den 11. november. Annelise 
Andersen 5. a og Jytte Asbæk Thomassen fik hver et dejligt guldur. Kirsten 
Møller Nielsen 4. a, Anne Mette Nielsen 4. u og Hjørdis Johansen 3. a fik hver 
en dejlig sølvske.

I december modtog 6 elever fra realklassen og 1 elev fra IV mellemskoleklasse 
skolestipendier med henholdsvis 300 og 200 kr. til hver elev.

Gaver. Fra „Børnenes Kontor" fik 53 elever nyt tøj før sommerferien og 52 ele
ver en madkurv til jul. Jeg bringer på skolens vegne „Børnenes Kontor" en varm 
tak, fordi så mange børn har fået en tiltrængt håndsrækning. Skolens børn indsam
lede 4017 kr. til „Børnenes Kontor" til jul.

Fru Lund Petersen har også i år hjulpet os. 16 piger har fået nye kjoler og 
undertøj.

Nordisk samarbejde. I januar havde vi en svensk rejselektor, der fortalte om 
Dalarne. Samme måned havde vi besøg af den norske rejselektor, der gav et 
levende indtryk af Norge i dag. Der forevistes 2 dejlige farvefilm: Norge i Dag. 
De fire S’er.

Svømmeundervisning. I stedet for gymnastik har de store elever haft svømning. 
Børnene har været meget begejstrede for svømmetimerne, og der er i den forløbne 
tid „taget" følgende svømmemærker:

Guldnål: 2 piger, 12 drenge. Sølvnål: 10 piger, 12 drenge. Bronzenål: 23 
piger, 28 drenge.

Skolen takker gymnastiklærerne for det store arbejde, de velvilligst har påtaget 
sig ved at følge børnene til og fra Øbro Hallen.
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Musikundervisning. Musikalske elever kan på skolen få undervisning i violin, 
klaver, mandolin, harmonika og blokfløjte. Tilmelding sker til hr. Allert og hr. Rich. 
Nielsen inden 1. september. Musikalske og interesserede elever fra de højere klasser 
kan optages i skolens kor, og elever, der kan spille et instrument, kan optages i sko
lens orkester.

Lejrskole og skolerejser. I fjor havde vi 4 klasser på lejrskole på „Enebær
gården", som Skt. Stefans fritidshjem stiller til rådighed for os. I år vil vi søge 
om tilskud til 3 klasser.

Før sommerferien 1960 gennemførtes vellykkede skolerejser til Bornholm. 
Eleverne fra 3. Ff var i Svaneke i begyndelsen af maj under ledelse af fru Webb og 
Jørgensen. IV v var samme sted i juni under hr. Ørnebjergs ledelse.

Sommeren 1961 gennemføres en skolerejse til Rhinen og Harzen med elever 
fra IV y og IV x under hr. Jørgensens ledelse.

Børnene sparer sammen gennem skoleopsparing, men også andre af skolens 
elever sparer sammen, således at vi i år har solgt sparemærker for ca. 7000 kr.

Forældreugen afholdtes første uge i november. Forældrene havde da lejlighed 
til at følge undervisningen i de forskellige klasser. Samtidig holdtes klasseforældre
møder, hvor der for forældrene var lejlighed til sammen med klasselærere og fag
lærere at drøfte deres barns standpunkt.

Skolebiblioteket.
Skolebiblioteket består af et udlån og en håndbogsamling.
Fra udlånet, som har en bogbestand på ca. 2200 bind, har alle elever fra 4. klasse 

og opefter ret til at låne bøger med hjem. Udlån finder sted på de 5 første dage 
i ugen.

Håndbogsamlingen er på ca. 1500 bind. Disse bøger kan ikke lånes hjem, 
men i vintersæsonen — fra 16. september til 15. april - holdes læsestuen åben hver 
mandag, onsdag og fredag kl. 15-17. Her kan eleverne benytte bøgerne til hjælp 
ved stileskrivning, frimærkebytning o.s.v., eller de kan bare sidde og hygge sig 
med en god bog.

En særlig afdeling af håndbogsamlingen er klassesættene. Denne samling rum
mer ca. 125 klassesæt af bøger med vidt forskellige emner, spændende fra Kjell 
Abels „Anne Sofie Hedvig" og Nørlyngs „Læsning til geografitimen" til køreplaner 
og fortegnelse over monumenter i København.

Otto Knudsen.
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Fritidsklubben.
1. oktober 1960 påbegyndte fritidsklubben Havremarken sin 7. sæson. Klub

ben, der er en selvejende institution under børneforsorgen, er godkendt af social
ministeriet og får som følge heraf støtte fra det offentlige. Forældrene skal dog 
yde 20 .% af omkostningerne ved driften. Ved sæsonens åbning havde vi modtaget 
250 indmeldelser, og der blev derefter oprettet 15 hold. Efter jul fortsatte de fleste 
elever i klubberne. Sæsonen varede i år til den 25. marts 1961. I den forløbne 
sæson gennemførte man enkelte klubaftener for de 14-17 årige, hvilket faldt til
fredsstillende ud. Klubbens bestyrelse består af 2 repræsentanter fra lærerrådet, 1 
repræsentant fra skolenævnet samt skolens inspektør. Klubbens lærerstab har i år 
bestået af 6 lærere. Den daglige ledelse varetages af hr. Ejner Jørgensen. — Ind
tegning til den nye sæson finder sted i september 1961.

Ejner Jørgensen.
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Skoleårets afslutning.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen tirsdag den 20. og onsdag 

den 21. juni efter omstående skema. Årsprøven i stil, regning og skrivning er 
fremlagt i klasserne. Udstilling af håndarbejde, tegninger og sløjdarbejder er i år 
på 4. sal. Der er åbent tirsdag kl. 8-12 og onsdag kl. 8—11. Eleverne må kun 
komme der under ledsagelse af voksne. Udlevering af elevarbejder finder sted 
onsdag kl. 1050-l 1“.

Afslutningsfest: Onsdag den 21. kl. Il30 er der i gymnastiksalen, Hillerød- 
gades skole, sangprøve med afslutning og afsked med de udgående elever. Hertil 
er forældre og andre interesserede velkomne.

Omflytning: Torsdag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.

Sommerferien begynder fredag den 23. juni og varer til mandag den 14. august, 
som er første skoledag.

De nye 1. klasser begynder skolegangen den 21. august.

Else Riising.
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Skolenævnets beretning 1960-61.

Et svigtende helbred har beklageligvis bevirket, at formanden i det forløbne 
år ikke har kunnet påtage sig opgaver i den udstrækning, som måtte ønskes. I denne 
forbindelse beder jeg om, at udtale min bedste tak for blomster og anden opmærk
somhed.

Fru A. Skjoldbo har fungeret som formand ved de afholdte møder, hvor sæd
vanlige skoleproblemer er blevet drøftet.

Som det vel er de fleste forældre bekendt, er den gamle gymnastiksal revet 
ned, og den nye udvidelse er ved at tage form i den betonering, som p.t. finder sted.

I denne ombygningens tegn ligger også skolens indre liv. Den nye skolelov 
er ved at tage form. I denne skulle det blive muligt for et endnu større samarbejde 
mellem skole og hjem.

Skolenævnet glæder sig over dette i bevidstheden om, at i denne udvikling 
følger en mere realbetonet kundskabsforøgelse, en kompensation i skolearbejdet 
til gavn for vor ungdom og til berigelse for den enkelte og helheden.

Vi takker for godt samarbejde og gensidig forståelse.

På nævnets vegne, 
Børge Bornbo.

Skolenævnet.

Hr. Børge Bornbo, Heinesgade 91. Formand.
Hr. H. Hartvig, Husumgade 26. Sekretær.
Fru Herdis Rasmussen, Rungsted Plads 131.
Fru Astrid Skjoldbo, Blegdamsvej 102.
Fru Ebba Sørensen, Søllerødgade 433.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage.)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Illu 1 + II (nr. 14) kl. 8-10"° dansk .....
Eksaminator.

... frk. E. Bierrings hr.

fru 
frk.

Censor.
0. Knudsen 
V. Persson 
M. Olling 
G. Altschul

HIu 11 +I (nr. 15) kl. 8—1050 regning ...
16) kl. 8-1050 dansk ......
18) kl. 8-1050 regning ...

... hr.

... fru

H. Remmer
F. Ørnebjerg
I. Schiøler

Ulv
Ulv

1 + 11 (nr.
II + I (nr.

Lærer. Gæstelærer.
3 F (nr. 12) kl. 9- 950 regning ........ ... hr. E. Lambert fru E. Kallehauge

- 10-1050 engelsk ........ ... J. Nielsen hr. K. Dall
- 11-1150 dansk ........... - H. Remmer - J. Nielsen

3 f (nr. 11) kl. 8- 850 dansk ........... ... fru E. Kallehauge fru K. Petersen
9- 950 regning ........ ... frk.. G. Eibye frk. K. Christensen

- 10-10'° engelsk ........ ... K. Christensen - G. Eibye
7 A (nr. 17) kl. 8- 850 engelsk ........ ... hr. Aa. Lomborg hr. E. Lambert

9- 95° dansk ........... - H. Johansen - V. Rasmussen
- 10-1050 regning ........ - E. Lambert fru K. Petersen

5 C (nr. 8) kl. 8- 8"° regning ........ ...1 R. Nielsen
hr. V. Rasmussen

- 9- 95“ dansk .......... - Aa. Lomborg
5 a (nr. 7) kl. 10- 105° regning ........ ... fru L. Hansen - R. Nielsen

- 11-1150 dansk ........... ... frk. G. Eibye fru K. Petersen
4 A (nr. 10) kl. 10-1050 dansk ........... ... hr. Aa. Lomborg frk. I. Petersen

- 11-11"° regning ........ ... H. Johansen hr. K. Dall
4 a (nr. 9) kl. 8- 85° geografi ........ ... J. Nielsen frk. I. Petersen

- 9- 950 dansk ........... ... frk. I. Petersen fru K. Petersen
3 a (nr. 7) kl. 8- 850 regning ........ ... K. Christensen

9- 95° dansk ........... ... fru L. Hansen
2 u (nr. 1) kl. 8- 8r’° regning ........ ... hr. H. Johansen

9- 95° dansk ........... - J. Nielsen
1 A (nr. 19) kl. 10-1050 regning ........ ... H. Johansen

- 11-1150 dansk ........... ... frk. G. Altschul
1 u (nr. 1) kl. 10-1050 dansk ........... ... hr. V. Rasmussen

- 11-115" regning ........ ... E. Lambert
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer.
7 bx (nr. 14) kl. 8- 85° tysk .................... hr. K. Klepsch

- 9- 950 dansk ................. fru M. Olling
- 10—10’° engelsk ............ frk. K. Christensen

6 bx (nr. 15) kl. 8- 850 engelsk .............. fru G. Webb
- 9- 950 dansk ................. frk. E. Bierings
- 10-1050 geografi ............ hr. E. Jørgensen

7 au (nr. 4) kl. 8- 85" dansk ................ - E. Jørgensen
- 9- 950 engelsk ............ frk. K. Christensen
- 10-105" regning ............... hr. A. Mortensen

7 av (nr. 5) kl. 8- 85° regning ............... fru I. Schiøler
9- 950 dansk .................. hr. V. Persson

- 10-1050 engelsk ............... frk. G. Eibye
6 au (nr. 17) kl. 8- 850 regning ............... hr. Ørnebjerg

(nr. 6) - 9- 95° fysik .................... - O. Knudsen
(nr. 17) - 10-105" dansk .................. - H. Johansen

6 av (nr. 13) kl. 8- 850 geografi ................ - V. Rasmussen
- 9- 950 regning ................ - Johs. Madsen
- 10-10’° dansk .................. frk. G. Altschul

5 A (nr. 18) kl. 8- 85° regning ............... hr. V. Persson
9 - 950 dansk .............. - F. Ørnebjerg

5 B (nr. 12) kl. 8- 85° regning ................ - Johs. Madsen
9 — 95° dansk .............. - E. Jørgensen

5 b (nr. 11) kl. 9- 95° dansk .................  fru K. Toldam
- 10-1050 regning ................ - M. Olling

4 u (nr. 9) kl. 9- 950 dansk .................. - I. Jacobsen
- 10-1050 regning ............. hr. F. Ørnebjerg

3 A (nr. 10) kl. 9- 950 regning ................ - A. Mortensen
- 10-1050 dansk ...............  fru I. Schiøler

2 A (nr. 1) kl. 9- 95° dansk ................. hr. K. Klepsch
- 10—1050 regning ............. fru I. Jacobsen

2 a (nr. 19) kl. 8- 850 dansk .................. - I. Jacobsen
9- 95° regning ................ - /. Schiøler

1 a (nr. 3) kl. 8- 850 dansk .................. - K. Toldam
9- 95° regning ................ - G. Webb

Gæstelærer.
frk. 1. Petersen 

- G. Eibye 
fru G. Webb 
frk. E. Bierrings

hr. J. Nielsen

fru K. Petersen 
frk. G. Altschul 
fru L. Hansen 
hr. A. Mortensen

- V. Rasmussen 
fru K. Toldam

- L. Hansen

hr. V. Rasmussen 
fru L. Nielsen 
hr. H. Johansen 

- K. Klepsch 
- O. Knudsen

fru L. Nielsen
hr. K. Dall 
frk. /. Petersen

fru K. Petersen

hr. K. Dall
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Else Riising.


