
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


HAVREMARKENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Vi har nu nået det første mål i vore byggeplaner. Nybygningen er færdig og 
taget i brug. Vi har fået fire dejlige lokaler derovre: 2 gymnastiksale, en sløjdsal 
og en metalsløjdsal, der også bruges til sanglokale. Det er lyse, moderne lokaler, 
der er en fryd at arbejde i. Vort næste mål: ombygningen af 4. sal i den gamle 
bygning til et moderne skolekøkken m. m. blev desværre standset af byggestoppet. 
Pengene til ombygningen er bevilgede, og vi ønsker og håber, at det ikke varer 
for lang tid, inden man kan gå i gang.

I øvrigt får vor gamle bygning en „ansigtsløftning" for tiden, idet alle vore 
trapper og gange får smukke fliser på væggene og dejlig lydisolerende gulvbelæg
ning. Det har fløjet med støv og murbrokker om ørene på os, mens væggene blev 
hamret ned, men ingen har beklaget sig, fordi vi glæder os over, at skolen bliver 
kønnere, men jeg vil gerne her sige lærerne hjertelig tak, fordi de så pænt har 
fundet sig i snavs og spektakel.

Else Riising.
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Aage Lomborg.

Mandag den 11. december 1962 gled skolens flag langsomt på halv, da vi fik 
besked om hr. Aage Lomborgs død. Vi blev alle meget vemodige, for vi havde mi
stet en god ven og kammerat.

Hr. Lomborg var en dygtig lærer med en utrolig viden i sine fag. Han var ven
lig og yderst hjælpsom over for alle, og i de sidste år, hvor personlige sorger havde 
ramt ham dybt, fulgte vi med bekymring hans kamp mod sygdommen. Vi håbede 
dog, at han var i bedring, men hans hjerte var blevet træt og gik pludseligt i stå.

Vi vil her på skolen mindes hans dygtighed og stræbsomhed som lærer og hans 
store menneskelighed.

Else Riising.

Personalia.
Skoleinspektør: Else Riising.

Viceskoleinspektører: Fru E. Kallehauge, hr. V. O. Hansen.

Overlærere: Frk. G. Eibye, frk. K. Emborg Christensen, fru Lis Hansen, fru I. 
Jacobsen, hr. Ejner Jørgensen, hr. K. Klepsch, hr. O. Knudsen, hr. E. Lam
bert, hr. A. Mortensen, fru M. Olling, hr. Rich. Nielsen, hr. H. Remmer, fru 
K. Toldam, fru G. Webb.

Lærere: Frk. G. Altschul, frk. E. Bierrings, hr. K. Dall, hr. H. Bay Johansen, 
hr. J. E. Nielsen, hr. V. Persson, hr. V. Rasmussen, fru K. Rich, fru I. 
Schiøler, fru A. Stub, fru E. Søgård-Andersen, hr. F. Ørnebjerg.

Vikarer: Hr. Banner Jansen, frk. Brun Hansen, frk. H. Due, fru K. Petersen, fru 
Wennerberg Christensen.

Skolebetjent: Hr. L. Onsvig.

Skolebespisningens leder: Fru A. Longfors.

Skolelæge: Hr. dr. Robert Schleimann.

Skolesundhedsplejerske: Frk. H. Lund.

Den 1. januar 1963 forlod viceskoleinspektør Johs. Madsen skolen, og vi bød 
vor nye viceskoleinspektør hr. V. O. Hansen velkommen. Hr. V. O. Hansen er 
meget initiativrig, og vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde.

Havremarkens skole havde den 1. marts 1963 686 elever fordelt i 22 hoved
skoleklasser, 2 8. klasser, 2 9. klasser samt 3 klasser i realafdelingen, ialt 29 
klasser.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og tillige onsdag aften kl. 

1730—183U.

Skolelægen træffes på lægeværelset tirsdag kl. 10 og fredag kl. 9.

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, der fylder 14 år senest den 31. januar året efter, 
kan også udskrives, hvis de har gået 7 år i skole.

Konfirmation: Konfirmationsforberedelse foregår fra 7. klasse, hvor børnene 
får fri kl. 13. Hvis konfirmationsforberedelsen finder sted på andre klassetrin, skal 
denne finde sted om aftenen. Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres 
konfirmation. Hvis hjemmet ønsker det, kan de desuden få fri lørdagen før, hvis 
der fremsættes skriftlig anmodning herom til skolen.

Konfirmanderne kan mod et depositum på 2 kr. låne salmebog og ny testamente 
hos viceinspektøren.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til konfirmand
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil — fri indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnlig modtager 
ansøgninger om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på skolen, be
nytter man anledningen til her at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet 
ikke yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at 
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lade eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det 
på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, 
tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne med
tages i klassen.

Smitsomme sygdomme. Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af 
smitsomme sygdomme (undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).

En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 

ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influ

enza, fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri. difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem. 

Glemte sager: Store mængder af tøj glemmes på skolen. Det hober sig op i 
,.glemmekassen“, der findes i skolens kælderetage. Her udleverer skolebetjenten 
det hver dag kl. 10, men meget få børn benytter sig af dette tilbud. Alt tøj bør mær
kes med navn. Frakkerne bør forsynes med en stærk strop. Værdisager, herunder 
smykker og kostbare fyldepenne bør blive hjemme. Skolen kan ikke erstatte beska
digede eller bortkomne værdisager.

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.

Skolens bøger. Den nye skolelovs ikrafttræden har medført, at skolerne må 
anskaffe store mængder af meget kostbare bøger. Vi vil på skolen meget gerne så 
hurtigt som muligt forsyne vore elever med tidssvarende bøger, men vi må også 
kræve, at de behandles med meget stor omhu, da de skal holde i mange år.

Læg derfor bind om alle bøger. - Indret en bestemt boghylde i hjemmet til 
skolebøger, som ikke benyttes hver dag.

Skolen kan kræve erstatning ved forsætlig beskadigelse, eller når bøger bort
kommer.

I det hele taget skal skolen og dens inventar ikke udsættes for overlast. En 
smuk og ren skole er en pryd for eleverne og ikke mindst for vort kvarter.

Alle bør værne om skolen og dens arbejde.
Henstilling til forældrene: Lad ikke børnene komme for tidligt i skole (heller 

ikke for sent). Børnene må tidligst møde et kvarter før kl. 8. Børn, der møder se
nere på dagen, må ikke komme ind i skolegården, før det ringer til frikvarter. Leg 
i skolegården, mens der er undervisning i andre klasser, forstyrrer alt for meget.
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Skoleefterretninger.

Den 3. september 1962 var 2.-5. klasse i Zoologisk Have. De store elever 
var på erhvervsbesøg samt andre ekskursioner.

For første gang i flere år fejrede vi vor traditionelle hyggelige julefest i vor 
nye festsal.

I februar opførte elever fra II u „Sparekassen" under ledelse af fru M. Olling 
og hr. V. O. Hansen. Forestillingen var yderst vellykket.

I april måned havde vi „dyrskue", hvor vore elever udstillede deres kæledyr. 
Alle skolens elever deltog i disse festdage, hvor man samtidig gjorde en indsats i 
kampagnen „Frihed for Sult". Festdagene afsluttedes med den årlige skolekoncert, 
hvor vore børn viste lidt af, hvad de havde beskæftiget sig med i vinterens løb af 
sang, musik, drama og ballet.

Præmier og legater. Ved skoleårets afslutningsfest i 1962 modtog følgende elever 
skolens flidspræmie: Vivi Hesselmann, Birthe Nielsen og Erik Olsen.

Blandt skolens festdage er den 12. november, hvor frøken Schamburgs legat 
uddeles. I år blev det følgende 4 elever, der hver fik en smuk sølvske: 3a Lisbeth 
Gerner Jensen, 3u Eva Nejstgård, 4a Solveig Hansen, 4u Hanne Bjerregård. Des
uden fik Marianne Schyberg i 5 a et smukt guldur med armlænke.

Gaver: Vor skole nyder godt af Børnenes Kontors uddelinger. 43 af skolens 
elever blev ekviperet, før de i sommeren 1962 drog på ferie, og 37 hjem fik B.K.s 
julekurve.

Til gengæld yder vore børn en kæmpeindsats ved salget af JULEHJERTER, 
vor skole placerede sig som den tredie bedste i København. Også ved „sukkersyge
dagen" yder vore børn en fin indsats, i år indsamlede vi 6119,40 kr. og blev hermed 
den bedste skole i København.

Nordisk samarbejde: I januar måned havde vi besøg af svensk rejselektor, der 
fortalte os om Vårmland og Selma Lagerlbff. Samme måned besøgte den norske 
rejselektor os og fortalte om Setesdalen og foreviste en række dejlige lysbilleder fra 
denne smukke egn af Norge.

Skolens ældste klasser deltog i „Idrætsdagens" svømmestævne.
2 af klasserne: Real pi. og 9. dr. viste sig at være blandt københavnske skolers 

svømmere, idet de placerede sig som nr. 1 i deres gruppe og dermed vandt sølv
plader til skolens fane.
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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 3 klasser på lejrskole på „Enebær
gården", som Skt. Stefans fritidshjem stiller til rådighed for os. I år vil vi søge 
om tilskud til 5 klasser.

Sparemærker og rejsemærker. Eleverne på Havremarkens skole er særdeles 
flinke sparere. Fra marts 1962 til marts 1963 har man købt sparemærker for ca. 
7.800,00 kr.

Salget finder sted fra den mandlige viceinspektørs kontor.
Flere klasser sparer også op til klasserejser ved at købe 1-kroners mærker. Til 

dette formål er der foreløbigt leveret for ca. 2.500,00 kr.
Sommeren 1963 rejser Realklassen under ledelse af fru G. Webb til Sydsles

vig, samtidig rejser 6b under ledelse af hr. O. Knudsen til Sønderjylland.

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.

En klasseaften: 1 lighed med de tidligere ungdomsaftener arrangerede skolens 
6. klasser og deres klasselærere som et forsøg en lille, festlig sammenkomst en 
torsdag aften i februar måned.

Formålet var at hygge sig i hinandens selskab, se en god film (denne aften 
havde man valgt BÆVERDALEN) og slutte aftenen med en gang tvist. Trakte
mentet sørgede eleverne selv for, ligesom de også betalte filmen. Eleverne morede 
sig godt, kom udmærket ud af det med hinanden, og alle gik stilfærdigt hjem, da 
aftenen sluttede kl. 22.

Arrangementet blev således en succes og er allerede blevet gentaget.

Skolebiblioteket.
Skolebiblioteket, som deles i en læsestueafdeling og en udlånsafdeling, har i det 

forløbne år modtaget 52 bøger til læsestuen og 151 til fritidsudlånet fra børnebib
liotekernes hovedafdeling på Kultorvet. Desuden har skolen selv anskaffet 5 klas
sesæt med 150 bind til anvendelse i den daglige undervisning. For at skaffe plads til 
de mange nye bøger, der ventes til udlån og læsestue i de kommende år, har vi ud
rangeret de gamle, udslidte bøger, som er anskaffet i årene før biblioteket fik bøger 
fra Børnebibliotekerne. Det drejer sig i år om ca. 125 bøger.

Fra 20. august til 31. maj er udlånet åbent for alle elever over 3. klasse på de 
tider, der er bekendtgjort i klasserne, medens læsestuen er åben i vinterhalvåret 
fra 16. september til 15. april.

Otto Knudsen.
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Fritidsklubben.

1. oktober 1962 påbegyndte fritidsklubben Havremarken sin 9. 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 
170 indmeldelser, og der blev derefter oprettet 9 hold. Efter jul oprettedes yderli
gere et antal hold, medlemstallet steg til 270. Sæsonen varede i år til den 31. marts 
1963. Klubbens bestyrelse består af 2 repræsentanter fra lærerrådet, 1 repræsentant 
fra skolenævnet samt skolens inspektør. Klubbens lærerstab har i år bestået af 7 
lærere. Den daglige ledelse varetages af hr. Ejner Jørgensen. - Indtegning til den 
nye sæson finder sted i september 1963. Vi håber, at endnu flere finder vej til 
klubben næste sæson.

Ejner Jørgensen.

8



Skoleårets afslutning.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen torsdag den 20. juni og 

fredag den 21. juni efter omstående skema.
Årsprøven i stil, regning og skrivning er fremlagt i klasserne.
Udstilling af håndarbejder, tegninger og sløjdarbejder findes i år i den øverste 

gymnastiksal. Der er åben torsdag kl. 8-12 og fredag kl. 8-12. Eleverne må kun 
komme i udstillingssalen under ledsagelse af voksne. Udlevering af elevarbejder 
finder sted fredag kl. 12.

Afslutningsjest: Torsdag den 20. juni kl. 1930 er der sangprøve med afslutning 
og afsked med de udgående elever. Hertil er forældre og andre interesserede vel
komne.

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

Sommerferien begynder søndag den 23. juni og varer til den 11. august, som 
er sidste feriedag. Første skoledag efter ferien er mandag den 12. august.

De nye 1. klasser møder tirsdag den 20. august.
Else Riising.

9



Skolenævnets beretning 1962-63.

Den 2. februar 1962 vedtoges en ny skoletilsynslov, der på en række områder 
ændrede forældrenes indflydelse på deres børns skole. Ændringerne er størst for 
skolevæsenerne uden for København, men også i skolenævnets opgaver her i byen 
skete nogle ændringer.

Blandt de nye opgaver, som skolenævnene skal påtage sig, er indført, „at intet 
barn kan bortvises fra skolen uden skolenævnets samtykke*'. Er skolen og skole
nævnet uenige, afgøres sagen af skoledirektøren.

Det pålagdes desuden skolenævnene i forbindelse med lærerrådet at iværksætte 
et pædagogisk oplysningsarbejde blandt forældrene.

I øvrigt er det skolenævnenes opgave at medvirke ved løsningen af sociale 
opgaver ved skolen og at have tilsyn med skolens forsømmende og forsømte elever. 
- Intet barn, der har påbegyndt undervisningen i 8. klasse, kan uden skolenævnets 
samtykke udskrives af skolen midt i skoleåret. En sådan tilladelse til udskrivning vil 
kun i ganske særlige tilfælde blive givet, og kun såfremt der foreligger lærekontrakt 
eller bindende tilsagn om anden undervisning.

Her ved skolen har det på grund af byggearbejde ved skolen gennem de sidste 
par år været umuligt at indbyde til forældremøde. Først den 27. november 1962 
kunne vi på ny mødes med forældre og lærere til et velbesøgt møde i den nye gym
nastiksalsbygning. Emnet var: Børnenes sundhedstilstand, og der var taler af sko
lelægen, skoletandlægen og demonstration af rigtig mad for skolebørn.

Skolenævnets medlemmer:

Ved skolenævnsvalget den 14. maj 1962 valgtes følgende forældrerepræsen
tanter :

Hr. Børge Bornbo, Heinesgade 9.
Fru Herdis Rasmussen, Rungsted Plads 13.
Hr. Knud Rasmussen, Søllerødgade 39.

Valgt af borgerrepræsentationen:

Fru Ingrid Andersen, Farumgade 7.
Fru Astrid Skjoldbo, Blegdamsvej 103.

På nævnets vegne, 
Astrid Skjoldbo.
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Arsafslutningen 1963. 

o 

Årsprøver.

Lærer. Censor.
II u Fred. d. 14. juni (nr. 14) kl. 8 regning .............. E. Lambert H. Remmer

Mand. d. 17. juni (nr. 14) kl. 8 tysk ...................  K. Klepsch M. Olling
Onsd. d. 19. juni (nr. 14) kl. 8 dansk ................  NI. Olling E. Bierrings

lu Torsd. d. 20. juni (nr. 2) kl. 8 dansk ................. E. Bierrings V. O. Hansen
Fred. d. 21. juni (nr. 2) kl. 8 engelsk .............. G. Webb K. Christensen

8 au Torsd. d. 20. juni (nr. 22) kl. 8 orientering ........  H. Johansen G. Eibye
Fred. d. 20. juni (nr. 20) kl. 8 regning .............. F. Ørnebjerg V. Persson

8 av Torsd. d. 20. juni (nr. 13) kl. 8 orientering ........  G. Altschul J. E. Nielsen
Fred. d. 21. juni (nr. 13) kl. 8 regning .............. Banner Jansen A. Mortensen

Besøgsdage.

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
7 bu (nr. 18) kl. 8- 85° geografi ............. E. Jørgensen K. Petersen

9- 950 regning ............. V. Persson E. Lambert
- 10-1050 dansk ................ F. Ørnebjerg E. Jørgensen

7 av (nr. 5) kl. 9- 950 dansk ................ E. Jørgensen H. Due
- 10-1050 regning ............. Lis Hansen Banner Jansen
- 11-11 50 biologi .............. Lis Hansen E. Lambert

5 A (nr. 10) kl. 9- 950 geografi ............. I. Schiøler K. Petersen
- 10-1050 dansk ................ I. Schiøler K. Petersen

5 a (nr. 9) kl. 8- 850 geografi ............. H. Due K. Brun
9 - 950 dansk ............ Lis Hansen I. Jacobsen

4 a (nr. 7) kl. 10—10so dansk ................ I. Jacobsen H. Due
- 11-1150 regning ............. I. Schiøler K. Dall

3 u (nr. 12) kl. 10-1050 regning ............. E. Lambert
- 11-1150 dansk ................ F. Ørnebjerg

2 u (nr. 1) kl. 10-1050 dansk ................ V. Persson
(pi. sal) - 11-1150 gymnastik ........  I. Jacobsen

1 x (nr. 3) kl. 9- 950 dansk ................ Banner Jansen
- 10-1050 kristdsk. og sang K. Dall
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Lærer.
7 bv (nr. 15) kl. 8- 850 regning ............. H. Remmer

9- 95° biologi .............. Rich. Nielsen
- 10-1050 tysk ................... M. Olling

7 au (nr. 5) kl. 9- 950 regning ............. E. Kallehauge
(nr. 1 1 ) - 10-1050 geografi ............  O. Knudsen

- 11-1150 dansk ...............  K. Toldam
7 C (nr. 8) kl. 8- 830 dansk ............... Rich. Nielsen

- 9- 950 naturlære ........ O. Knudsen
- 10-1050 regning ............  Rich. Nielsen

6 bv (nr. 6) kl. 9- 950 naturlære ......... H. Remmer
(nr. 4) - 10-1050 engelsk ............. V. O. Hansen

- 11-1150 dansk ................ O. Knudsen
6 au (nr. 11) kl. 8- 85° dansk ................ E. Kallehauge

9— 950 regning ............. G. Altschul
(nr. 16) - 10—10s° biologi .............. K. Brun

6 av (nr. 4) kl. 8- 850 historie ............. K. Brun
- 9- 950 dansk ............... V. O. Hansen
- 10-1050 regning ............. I. Schiøler

4 A (nr. 10) kl. 8- 850 dansk ................ K. Klepsch
9- 950 biologi .............. V. Rasmussen

4 u (nr. 9) kl. 8- 850 dansk ................ J. E. Nielsen
- 9- 950 regning ............. H. Johansen

3 A (nr. 12) kl. 10-1050 dansk ................. G. Altschul
- 11-1150 regning ............. H. Johansen

3 a (nr. 7) kl. 9- 950 dansk ................  K. Toldam
- 10—10s0 geografi .............  K. Toldam

2 A (nr. 19) kl. 10—1050 dansk ................ H. Johansen
- 11-1150 regning .............  H. Remmer

2 a (nr. 3) kl. 10-1050 kristdsk. og sang K. Dall
- 11-1150 regning ............. M. Olling

1 u (nr. 19) kl. 10-1050 regning ............. V. Rasmussen
- 11-1150 dansk ................ E. Bierrings

1 v (nr. 1) kl. 8- 850 regning ............. K. Toldam
9- 95° dansk ................ K. Brun

Gæstelærer.
O. Knudsen
K. Petersen
K. Klepsch
K. Klepsch
K. Petersen
K. Brun
K. Dall
H. Due
E. Kallehauge
J. E. Nielsen
H. Due
V. Rasmussen
H. Due
E. Jørgensen
J. E. Nielsen
M. Olling
M. Olling
H. Remmer
V. Rasmussen
K. Dall
K. Petersen
I. Schiøler
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Else Riising.


