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HAVREMARKENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Havremarkens skole havde den 1. marts 1955 902 elever fordelt i 33 klasser.
Den 3. september var skolen i Zoologisk Have.
Lørdag den 12. februar afholdtes skolebal for skolens 10 ældste klasser, og 

vor årlige skolekoncert under hr. overlærer Rich. Nielsens ledelse afholdtes den 9. 
og 10. marts — begge aftener var der udsolgt.

Viceinspektrice frk. Schaumburgs legat uddeltes den 12. november 1954 i over
værelse af frk. Schaumburg, som i en smuk tale fortalte en barndomsoplevelse, som 
havde lært hende at tale sand sandhed. Følgende piger fik præmie: Lone Rønsholt 
5a og Jette Jørgensen 5 b fik hver et armbåndsur. Aase Sandov 4a, Ruth Vesterskov 
4 b, Solveig Jørgensen 3 a, Lone Pedersen 3 u og Kirsten Nielsen 3 v fik hver en 
Sølvske.

Gaver. Skolen har i årets løb modtaget følgende gaver: Jørgen Garn, 5 A, en 
sten med søpindsvin, Jytte Dam Petersen, 3 u, forskellige stenaldersager, Hanne 
Pontel, 4 a, en konkylie, Jette Jørgensen, 5 b, afrikansk kogle, nød og sneglehus.

Lejrskoleophold. På Set. Stefans Fritidshjems feriekoloni i Nakke var før som
merferien 2 f på lejrskole, og efter sommerferien III u og 2 FA.

Fritidsklubben: 1. november 1954 påbegyndte fritidsklubben „Havremarken" 
sin virksomhed. Fritidsklubben er offentlig anerkendt og ledes af en bestyrelse be
stående af 2 repræsentanter for lærerne samt skolenævnets formand som repræsen
tant for forældrene. Den daglige ledelse varetages af kommunelærer Ejner Jørgen
sen. Klubberne er beregnet til at modtage ca. 220 børn i tiden 1. oktober—31. 
marts. I den forløbne sæson har man dog modtaget 340 børn, der mødte 2 timer 
om ugen.

Indtegning til den nye sæson vil finde sted i begyndelsen af september måned.
Skolerejser: I sommerferien 1954 har der været gennemført en yderst vellykket 

skolerejse med bus til Harzen og Weserbergland. Der deltog 22 elever i turen fra 
R., IV og III em under ledelse af hr. Ejner Jørgensen og hr. Karl Klepsch.

Sommeren 1955 foretages en busrejse til Rhinen, Mosel og Harzen.
Flidspræmier. Følgende elever fik ved skoleårets slutning præmie for flid og 

god opførsel: Realklassen: Ole Avnshøj, Flemming Hjort Nilsson, Benny Olsen, 
Amy Job, Birgit Clausen. 3 fa: Ingelise Brandt, Tove Christensen, Ingelise Eilert- 
sen, Birgit Hansen, Hanne Hansen, Ingelise Olsen, Alice Forsberg Pedersen. 
2 fa: Margit Jessen, Birthe Olsen, Ruth Petersen. 2 FA: Jørgen Duelund, Per 
Lund, Erik Olsson, Jørgen Thingsted Madsen.

Lærerpersonalet: Der undervises ved skolen af 15 lærere og 13 lærerinder.
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Meddelelser til hjemmene.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 og tillige onsdag aften 

kl. 18—19.
Skolelægen, vicestadslæge, dr. med. Knipschildt, træffes på lægeværelset tirs

dag kl. og fredag kl. 10|.
Skolesundhedsplejersken, frk. H. Jørgensen, træffes på lægeværelset tirsdag, 

onsdag og fredag.
Skolens distrikt:
Bjelkes Allé, Farumgade, Heinegade, Hillerødgade 1—13 og 2—20, Holte- 

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

Forsømmelser: Når et barn må forsømme skolen, bedes hjemmet straks sende 
meddelelse til skolen derom. Kræves lægeattest, sender skolen hjemmet en trykt 
blanket, som udfyldes af lægen og tilbagesendes skolen. Forsømmelser i anden an
ledning må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse på skolen.

Indskrivning af børn til 1. klasse begynder 1. september.
Konfirmationsforberedelse. For at det kan gå mindst muligt ud over børnenes 

skoleundervisning, når konfirmationsalderen indtræder, og præstegangen skal påbe
gyndes, er det meget vigtigt, at denne finder sted, medens konfirmanderne går i 
2. fm eller 3. em, i hvilke klasser undervisningen er lagt til rette med særligt hen
syn til konfirmationsforberedelsen.

Konfirmander fra andre klassetrin indenfor eksamens-mellemskolen henvises til 
forberedelse uden for skolens undervisningstid.

Cykler. Kun fjerntboende elever kan få tilladelse til at cykle til skolen. Cyklen 
skal stilles på den anviste plads, og den må være låset. Skolen har intet ansvar for 
bortkomne cykler eller cykledele.

Skoleårets afslutning.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen torsdag den 16. juni og 

fredag den 17. juni efter omstående skema. Opgaverne i stil, regning og skrivning 
er fremlagt i klasserne. På nr. 1 og 3 er der udstilling af håndarbejderne, og på 
nr. 21 er tegningerne fremlagt.

Afslutning. Fredag den 17. juni kl. 12 er der i gymnastiksalen sangprøve samt 
afslutning og afsked med de udgående elever. Der uddeles flidspræmier. Hertil er 
forældrene og andre interesserede velkomne.

Omflytning. Lørdag den 18. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.
Sommerferien begynder den 20. juni og varer til 12. august, som er første 

skoledag.
Den 13. august begynder skolegangen for de nyindskrevne børn til 1. klasserne.

A. V. lllemann.
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Skolenævnets beretning for året 1954-55

Det delvis nyvalgte skolenævn har i tiden fra maj 1954 til marts 1955 afholdt 
5 møder, hvorpå sager vedrørende skolen som helhed og elevernes forhold, herunder 
forsømmelser, børneværns- og politisager har været behandlet.

I det forløbne skoleår har skolens lærerpersonale ydet en påskønnelsesværdig 
indsats for de på skolen oprettede fritidsklubber, som har været ualmindelig godt 
søgt af eleverne. På grund af arbejdet med disse fritidsklubber har der ikke i år 
kunnet afholdes samtalekredse.

Et til den 8. februar 1955 fastsat møde med kontorchef i undervisningsmini
steriet, hr. Vagn Jensen som foredragsholder over „Den kulørte litteratur" kunne 
desværre ikke gennemføres som planlagt på grund af kontorchefens pludselige syg
dom. I stedet førte skolens inspektør os med på en ved hjælp af lysbilleder illustreret 
rejse til Ægypten og Israel. Det var overordentlig interessant og underholdende, og 
det var absolut ingen kedelig erstatning. Der var til dette møde, som sluttede med 
fælles kaffebord, mødt ca. 90 deltagere.

Det oprindelige møde vil blive afholdt senere.
I den i november måned afholdte forældreuge konstateredes en glædelig stig

ning i antallet af deltagende forældre, og skolenævnet føler i denne anledning trang 
til at opfordre elevernes forældre til i endnu større grad at deltage i skolens arrange
menter. Det er Deres børn, vi arbejder med og for, og en yderligere øget deltagelse 
af forældre vil være til gensidig gavn og glæde.

Sluttelig ønsker nævnet at fremhæve og sige tak for udmærket samarbejde 
med skolens repræsentanter, hr. inspektør Illemann, fru Webb og hr. Rich. Nielsen.

28. marts 1955.
4. Fæster Sørensen, 

sekretær.

Medlemmer af skolenævnet:

Overassistent fru Oda Nielsen, Sorgenfrigade 9, formand. 
Borgerrepræsentant fru Astrid Skjoldbo, Blemdamsvej 102. 
Universitetsass. hr. A. Fæster Sørensen, Finsensvej 10 C, sekretær. 
Snedker hr. John Sølvason, Jægersborggade 36.
Rørlægger hr. V. Damgård-Sørensen, Stefansgade 47.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 18) kl. 8— 950 historie .......... .. hr. A. Mortensen frk. G. Altschul

II u (nr. 16) kl. 8— 850 regning ..........
Lærer.

.. hr. H. Remmer
Gæstelærer.

j frk. T. Hedegaard

}fru Rønde Hansen 

hr. V. PerssonI A (nr. 14)

9— 950 naturhistorie .. 
- 10—1050 geografi ........  
- 11 — 1150 tysk .............. 

kl. 8— 850 dansk .............

.. - Rich. Nielsen

.. - E. Jørgensen
- K. Klepsch

.. frk. A. Kjær

I a (nr. 20)

9— 950 historie .. 
- 10—1050 engelsk ........  
- 11—1150 regning ........  
kl. 8— 850 dansk .............

.. hr. Aa. Lomborg
- N. Højlund
- E. Lambert

.. frk. G. Eibye

- H. Remmer
} - Sv. Henriksen

1 - E. Lambert

2 FA (nr. 8)

9 — 950 regning .
- 10—1050 engelsk ..........
- 11 — 1150 naturhistorie ..

kl. 8— 850 dansk .............

.. fru I. Schiøler

.. frk. K. Christensen

.. fru Lis Hansen
| - F. Ørnebjerg

frk. K. Christensen

2 fa (nr. 22)

9— 95" mundti. fag ... 
- 10—105n regning ........  
kl. 8— 850 dansk .............

|hr. 0. Knudsen

- A. Mortensen । - E. Bierrings

3 A (nr. 17)

9— 950 mundti. fag ... 
- 10—1050 engelsk ........  
kl. 8— 850 dansk .............

^fru M. Olling

.. - G. Webb

.. hr. Aa. Lomborg

fru I. Jacobsen

- Lis Hansen

3 B (nr. 17)
9— 950 regning .. 

kl. 10—1050 regning ..........
- V. Persson
- H. Remmer

3 a (nr. 15)
- 11 —1150 dansk .............

kl. 8— 850 dansk .............
- E. Jørgensen 

.. fru I. Schiøler

3 u (nr. 13)
9— 950 regning ..........

kl. 10—1050 dansk .............
- Rønde Hansen 

.. frk. T. Hedegaard

3 C (nr. 11)
- 11 — 11so regning ..........

kl. 8— 85n dansk .............
- G. Altschul

.. hr. Rich. Nielsen

3 v (nr. 15)
9— 950 regning ..........

kl. 10—1050 dansk .............
- Bay Johansen

.. frk. G. Altschul
- 11—1150 regning .......... .. fru G. Webb
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Lærer.
2 A (nr. 2) kl. 10—1030 regning ............. hr. E. Lambert

- 11 — 1150 dansk ............... - H. Remmer
2 B (nr. 5) kl. 10—1050 dansk ................ fru I. Schiøler

- 11—1150 regning ............. hr. N. Højlund
2 a (nr. 7) kl. 8— 85° dansk ...............  vie. fru E. Kallehauge

9— 93° regning ............. frk. G. Eibye
2 b (nr. 9) kl. 8— 830 dansk ............... - E. Bierrings

9— 930 regning ............. - K. Christensen
1 A (nr. 2) kl. 8— 830 dansk ...............  hr. Bay Johansen

9— 930 regning ............. - Sv. Henriksen
1 u (nr. 7) kl. 10—1050 dansk ................ fru I. Jacobsen

- 11—1150 regning ............. hr. Bay JoJhansen

Gæstelærer.

FREDAG\ DEN 17. JUNI

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 18) kl. 8—- 930 dansk .............. . fru M. Olling hr. 0. Knudsen

Lærer. Gæstelærer.
1 FA (nr. 10) kl. 8—- 83° engelsk ............ . hr. Aa. Lomborg frk. G. Altschul

- 9—
- 10—

- 93°
■1050

dansk ...............
mundti. fag .....

| - F. Ørnebjerg - K. Christensen

1 fa (nr. 22) kl. 8—
- 9—

■ 830
- 930

dansk ...............
mundti. fag .....

|fru Rønde Hansen hr. Bay Johansen 
- H. Remmer

- 10—-1030 regning .............. frk. A. Kjær - Bay Johansen
5 A (nr. 16) kl. 8—■ 8S° geografi ............ . hr. E. Jørgensen fru /. Jacobsen

- 9—- 93° dansk ............... - V. Persson - Lis Hansen
- 10—-1030 naturhistorie .... - K. Klepsch - G. Webb

5 B (nr. 14) kl. 8—
- 9—

■ 8S0
■ 930

naturhistorie ....
regning .............

- K. Klepsch 
- N. Højlund । frk. T. Hedegaard

- 10—■1050 dansk ............... - 0. Knudsen fru /. Schiøler
5 a (nr. 11) kl. 8—■ 830 dansk ................ fru G. Webb hr. Sv. Henriksen

- 9—■ 930 historie ............. frk. E. Bier rings - E. Jørgensen
- 10— 1030 naturhistorie .... fru Lis Hansen - V. Persson

5 b (nr. 13) kl. 8—
- 9—

■ 830
■ 930

dansk ................
historie ............. ।frk. G. Eibye - N. Højlund

- K. Klepsch
- 10— 1030 naturhistorie .... fru /. Jacobsen - Rich. Nielsen

4 A (nr. 12) kl. 8—
- 9—

■ 830 
9=°

dansk ...............
religion .............

} hr. A. Mortensen frk. A. Kjær

- 10— 1050 historie ............. - Sv. Henriksen hr. H. Remmer
4 B (nr. 17) kl. 8—

- 9—
850
95°

dansk ................
religion .............

- F. Ørnebjerg
- Sv. Henriksen

j - Rich. Nielsen

- 10— 1030 historie ............. - A. Mortensen fru M. Olling.
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Lærer. Gæstelærer.

9— 950 regning .............

4 a (nr. 8) kl. 8— 850 geografi .............
9— 950 regning .............

- 10—1050 dansk ................
4 b (nr. 15) kl. 8— 850 dansk ...............

9— 950 geografi .............
- 10—1050 regning .............

2 u (nr. 9) kl. 8— 850 regning .............
- 9— 95“ dansk ................

1 B (nr. 5) kl. 10—1050 dansk ................
- 11—li50 regning .............

1 a (nr. 7) kl. 8— 850 dansk ...............

fru I. Schiøler hr. E. Lambert

- Rønde Hansen - Aa. Lomborg
- Lis Hansen - V. Persson

hr. Bay Johansen - Aa. Lomborg
frk. G. Eibye

- E. Bierrings
- G. Altschul 

hr. E. Jørgensen
- Sv. Henriksen 

frk. K. Christensen 
fru I. Jacobsen

frk. E. Bierrings

Havremarkens skole, marts 1955. A. V. Illemann.
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