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HOLSTEINSGADES
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.



Skolens personale.

Lærerrådet. Skoleinspektør: Sigrid Hansen.

Vice-skoleinspektør: G. Bjørnvig på Holsteinsgades skole.
K. Garver på Rosenvangskolen.

Vice-skoleinspektrice: A. Lohmann-Thomsen (formand for lærerrådet).

Overlærere: H. M. Olsen, H. Olsson, J. Lundgård, E. Badskjær, J. Eggert, I. 
Leth, C. Clausen, O. Rasmussen, A. Balle-Jørgensen, A. Knutzen, A. Nørre- 
gaard, I. Jappe, Ellen Rasmussen, M, Hippe, E. Ingerslev-Hansen, L. Rosen
kold, E. Knudsen, A. Lyngh-Larsen, E. Eyermann, K. Schmidt, L. Eggert, 
D. Christensen, E. Boisen.

Kommunelærere: W. Nielsen, Sv. Fejø, P. Eskelund (skolebibliotekar), P. Svan- 
holm Nielsen, A. Schauby, O. Lund, B. Poulsen, J. Johansen, Kjærsgaard 
Rasmussen, Hasemann Poulsen, Kås Nielsen, Halberg Hansen.

Kommunelærerinder: L. Tscherning, K. Jørgensen, E. Junker, E. Krøjgaard, B. 
Odgaard, S. Storm Jensen, A. Marquard.

Lærerinder: O. Fachmann, M. Nicolajsen, K. Sørensen.

Vikarer: Erik Jensen, Kirsten Schjødt, Anton Jensen, Søren Steen Jensen.

Læge. Hjalmar Trier, der træffes tirsdag kl. 93“—10 og fredag kl. 1415—1515.

Sundheds- g Henrichsen, der træffes hver dag kl. 8—16. 
plejerske.

Tandlæge. Elisabeth Schumacher, der træffes hver dag kl. 830—15.
Tandlægeassistent Else Nielsen.

Skolebetjent. D. Madsen på Holsteinsgades skole.
E. Christensen på Rosenvangskolen.

Skole- Leder: Rigmor Petersen med assistance af E. Petersen, 
bespisningen

Den 1. april forlod skolebetjent S. Hansen skolen for at overtage en mere vel
lønnet post som skolebetjent ved Østrigsgades skole.
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Meddelelser til hjemmene.

Åbent hver skoledag kl. 12—13 og hver onsdag kl. 18—19. Skolens
Holsteinsgades skoles telefon er Øbro 4697. kontor.

Rosenvangskolens telefon er Øbro 6036.

Skolens distrikt omfatter følgende gader:
Aggersborggade Arendalsgade, Bergensgade, Classensgade, A. L. Drewsens- Skolens 

vej, Faksegade, Fakse Tværgade, Fiskedamsgade, Fr. Nansens Plads, Frihavnen, dlstrikt- 

Banekaj, Kapella, Dampfærgevej, Forbindelsesvej, Gittervej, GI. Kalkbrænderivej 
nr. 40—68, Hjørnevej, Hovedvej, Indiavej, Kulkaj, Langelinievej, Marmorvej, Mel
lemkaj, Sydkaj, Vestkaj, V. Silokaj, Østkaj, 0. Silokaj, Gefionsgade, Hardanger- 
gade, Hjørringgade, Holsteinsgade, Hovgaardsgade, Jens Munks Gade, Kastelsvej, 
A. F. Kriegersvej, Kristianiagade, Lindenovsgade, Lipkesgade, Livjægergade, Man
dalsgade, Marstalsgade nr. 29—55 og 24—46, Nordborggade. Nordre Frihavnsgade 
lige numre og nr. 83—101, Næstvedgade, Odensegade, Petersborgvej, Præstøgade, 
Ringstedgade, Rosendalsgade, Rosenvængets Allé, Rosenvængets Hovedvej, Rosen
vængets Sideallé, Saabyesvej, Slagelsegade, Sorøgade, Spangsbergsgade, Stavanger- 
gade, Steen Billesgade, Strandboulevarden nr. 1—57 og 2—96, Sønderborggade, 
Trondhjemsgade, Trondhjems Plads, Ved Hegnet, Ved Vænget, Willemoesgade, 
Østbanegade nr. 1 —143 og Østerbrogade nr. 2—76.

Husmoder fru D. Madsen, Willemoesgade 36 (formand). Skolenævnet.

Maskinarbejder A. Rothmann Christensen, Fiskedamsgade 25.
Arkitekt Kaj Stensballe, Trondhjemsgade 10.
Maskinarbejder J. Henriksen, Willemoesgade 59.
Sagfører E. Ninn-Hansen, M. F., Såbyesvej 7.

Holsteinsgades skole og Rosenvangskolen havde 1. januar 1955 tilsammen 1691 Skolens 
elever, fordelt i 9 drengeklasser, 9 pigeklasser og 39 blandede klasser. Af disse 57 klasser- 
klasser var 39 anbragt i Holsteinsgades skole og 18 i Rosenvangskolen.

Realeksamen blev i 1954 bestået af 21 drenge, mellemskoleeksamen af 29 
drenge og 37 piger. Af mellemskoleeleverne fortsatte 12 i gymnasiet og 43 drenge 
og piger i skolens realklasse, medens resten blev udmeldt og gik til praktisk virk
somhed.

For de børn, der skal begynde deres skolegang i august 1956, begynder ind- Indskrivning, 

skrivningen den 1. september 1955; dåbs- eller navneattest skal medbringes sammen 
med vaccinationsattest, hvis barnet er vaccineret. Det bemærkes, at børnene skal 
være fyldt 6 år inden 15. december 1955, for at indskrivning kan finde sted.
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Udskrivning. Elever, der fylder 14 år inden 31. oktober og har gået 7 år i skole kan udskri
ves af skolen ved sommerferiens begyndelse. Dog kan eleverne i 3 fm og III e kun 
udskrives i løbet af skoleåret med skolenævnets tilladelse.

Forsømmelser. Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme skolen, bør dette så vidt muligt 
samme dag meddeles skolen skriftlig eller pr. telefon. Strækker sygdommen sig over 
mere end 3 dage, kan skolen forlange en tilsendt blanket påtegnet af lægen. Tilla
delse til at forsømme skolen en enkelt eller nogle få dage kan gives, når tilladelsen 
indhentes forud.

Bypladser. Et barn må ifølge loven ikke have budtjeneste før det fyldte 13. år. Barnet må 
kun være beskæftiget mellem kl. 16—18 eller de to sidste timer, inden forretnin
gernes lukketid, altså ikke om morgenen eller på folkekirkens helligdage.

Sociale Skolen har mange sociale opgaver, bl. a. kan nævnes: Alle elever i 1.—5. kl. 
opgavet. i m| kan Spjse gratis i tiden fra 1. november til 30. april. Frokosten består af 

4 stk. pålægsmad, 1 æble, hvis dette kan skaffes, I 1 mælk, endvidere ekstramad og 
vitaminpille, desuden får elever fra 2. ml. gratis mælk. For tiden deltager ca. 650 
børn i skolebespisningen.

Skolens elever kan hver 14. dag få et varmt brusebad på skolen, og det tilrådes 
alle forældre at lade deres børn deltage i denne skolebadning. Efter hver gymnastik
time er der brusebad, der er obligatorisk for alle elever fra 4. klasse og opefter, for 
5. klasserne og 1. ml. er svømmeundervisning i svømmehallen obligatorisk, frita
gelse for gymnastikbade udover 3 gange må dokumenteres ved lægeattest.

For at bekæmpe tuberkulosen blev alle elever i R, IV og alle fm klasserne 
røntgenfotograferet i december måned.

Alle skolens elever får deres tænder undersøgt og behandlet 1 å 2 gange om 
året, men eleverne kan til enhver tid søge kliniken, hvis der bliver noget i vejen 
med tænderne. Enhver henvendelse fra forældrene bedes foretaget personlig eller 
skriftlig, da kliniken ikke har telefon.

Feriepladser. Det er af stor betydning for børnene at komme bort fra storbyen i sommermå
nederne, derfor gør skolen, hvad den kan, for at anvise så mange elever som muligt 
ferieophold, hvis forældrene ikke selv er i stand til at skaffe børnene ud. Der er to 
former for feriepladser: 1) et ophold på lærerforeningernes feriekolonier (ca. 3 
uger), 2) et ophold i et landbohjem (i år ca. 4 uger); de sidstnævnte er alene for
beholdt elever fra hjem, hvis økonomiske forhold er mindre gode. Det må bemærkes, 
at skolen kun kan anvise plads til de elever, der udviser god opførsel. Elevernes 
klasselærer modtager ansøgning om ferieplads. For de elever, der ikke kommer ud 
at rejse, arrangerer Gabriel Jensens ferieture flere udflugter i feriens løb.

Glemte sager. Vore elever er desværre meget glemsomme og efterlader alt for meget godt tøj 
og andre sager på skolen. De elever, der på denne måde mister tøj eller andet, må 
henvende sig til „Glemmekassen" i kælderen, der er åben hver dag kl. 11—1115, 
eller til viceinspektøren. Efter sommerferien bliver det glemte tøj fremlagt til efter
syn, og det, der så ikke bliver afhentet, skænkes til velgørende institutioner. Mærk 
deres barns tøj og sager med navn!
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Det henstilles til forældrene ikke at give de mindre elever ure eller smykker Ure og 
sin vkkci* med i skolen. Eleverne lægger ofte disse ting fra sig, når de skal til gymnastik eller ' 

bad, glemmer dem, og tingene kan forsvinde. Skolen påtager sig intet ansvar for 
disse ting.

Udflugter og møder i årets løb.
Sidst i august og først i september var fire klasser, III A, III a, 3 fa og 2 fa, Lejrskole, 

på lejrskole i Vester Vedsted. Det var ni herlige dage for hvert hold.
Børnene arbejdede med liv og lyst i naturen og i skolestuen, hvor de skrev, 

tegnede og syslede med det indsamlede materiale.
På de lange og smukke udflugter fik de indtryk af egne, der for dem var 

ukendte. Det var spændende siddende på taget af postbilen at køre til Manø gennem 
„Vadehavet" ad Danmarks ejendommeligste vej.

Turen til grænsen og Tønder gav indtryk af marsken, Rømødæmningen med det 
rige fugleliv og Sønderjyllands historie.

De gamle huse og gader i Ribe med de historiske minder talte til fantasien, 
og alle var ivrige efter at få besked og gøre optegnelser; arbejdet gik så let.

Vinteren igennem har lejropholdet været drøftet i skolestuen; det har styrket 
kammeratskabet, livet op i klassen og vakt mange muntre og glade minder.

I september besøgte de fleste af skolens klasser Zoologisk have, medens en del Ekskursioner 
af de store klasser tog til Malmø eller på anden tur. udfluStel •

Der har i årets løb været foretaget flere udflugter og ekskursionsture, således
har IV a og 2 fa været på geologisk udflugt til Stevns og Fakse, de to IV pigeklasser 
har været på botanikekskursion ved Lyngby sø, og III og IV drengeklasser har været 
på udflugt til Akvariet.

Der arbejdes i marken.

5



Pigerne ved grænsen.

Idrætsdagen. Et stort hold piger og drenge deltog i idrætsdagen den 8. september, og det 
var en spændende dag både for deltagere og tilskuere. Skade, at ikke alle forældre 
har lejlighed til at se indmarchen på Stadion! I a og IV a vandt holdkapsvømningen 
og hjemførte hver en faneplade, og II a nåede med i den afsluttende idrætsdag i 
langbold.

Julen. Da Rosenvangsskolens gymnastiksal i år ikke kunne benyttes til juleafslutning 
for de små, var samtlige skolens klasser til en stemningsfuld juleafslutning i Fri
havnskirken, hvor pastor Nissen talte og inspektøren sluttede med et „Glædelig jul“ 
til elever og hjem.

Festligheder. I februar måned blev der afholdt skolebal for de ældste elever. Tilslutningen 
var god, og eleverne morede sig som sædvanlig udmærket og dansede til der blæst af 
kl. 11,30. Skoleballet var ordnet og salen stilfuldt dekoreret af elever i R og IV.

Elevklubben har haft flere gode underholdningsaftener med film og optræden 
af elever. Flere klasser har afholdt klassefester, hvortil de havde inviteret forældre 
og lærere, som morede sig meget over de små optrædende.

I marts måned var der to begivenheder, der optog sindene stærkt. Den ene var 
en nydelig folkedanseopvisning, hvor pigerne fra 1. og 2. em og fm optrådte, den 
anden var skolekomedien „Prinsessen vil gerne befries", spillet af drenge og piger 
fra flere klasser, og som gik til udsolgte huse ikke mindre end fem gange. Endelig 
blev H. C. Andersens fødselsdag fejret den 2. april med mange små tableauer og 
eventyrfremstillinger og pragtfulde tegninger fra eventyrerne.

Norden. Skolen har i årets løb haft besøg af rejselektorer fra Norge og Sverige, som på 
deres hjemlands sprog læste op og fortalte om landet, hvilket er en god støtte for 
eleverne til forståelse af sproget i vore nabolande.
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En pige fra III a rejser efter invitation fra Norden til Oslo, hvor hun skal bo 
hos en norsk familie. Disse udvekslinger af unge mellem de nordiske lande er det 
bedste middel til at skabe kontakt og fællesfølelse mellem ungdommen i disse lande.

I november måned havde skolen formået personalekonsulent Birthe Mailund Erhverys- 
til at holde et meget instruktivt foredrag for vore store elever: Om høflighed. Fore- vejledninS' 

draget blev påhørt med lydhør opmærksomhed og gav eleverne noget at tænke på.

Alle de mindre klasser har haft besøg af en politibetjent, der har orienteret 
eleverne om færdselsproblemerne. Endvidere har kommunelærer B. Poulsen i for
bindelse med politiet arrangeret en cyklistprøve, der er meget oplysende for ele
verne; af 259 deltagere bestod 57,5 % prøven.

Skolen har foranlediget, at der bliver lavet en fodgængerovergang over Strand- 
boulevarden ved Rosenvangskolen. Den skulle, i forbindelse med de små trafik
vagter, skaffe børnene fra Rosenvangskolen helskindet over den stærkt trafikerede 
boulevard.

Færdsels
undervisning.

Forældreugen var i år den 2. og 3. november. Besøget var særlig i de små Forældre- 

klasser stort. Den 3. november blev der holdt et aftenmøde, hvor inspektøren holdt 
et foredrag: Disciplinen i skolen; efter foredraget havde forældrene lejlighed til at 
tale med deres børns lærere.

Den 15. november talte overlærer H. M. Olsen ved et forældremøde om de to 
mellemskoleformer. Ved et møde for 1. klassernes forældre talte overlærer frk. 
Balle-Jørgensen om dansk og vice-skoleinspektør Garver om regning i første skoleår.

Vore små folkedansere.
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Prinsessen vil gerne befries.

Den 22. marts havde skolenævnet indbudt forældrene til et aftenmøde, hvor 
landsretssagfører Ninn-Hansen, M. F. talte om: De store årganges problemer. In
teressen hos de tilstedeværende var stor, og denne gav sig udslag i mange spørgs
mål til foredragsholderen, der derigennem fik lejlighed til at uddybe emnet.

Årsafslutningen.
Årsprøve. Den mundtlige årsprøve for alle klasser fra 1. klasse til 3. mellem finder sted, 

som det fremgår af skemaet for årsprøven, torsdag den 16. og fredag den 17. juni. 
Disse er almindelige undervisningsdage, som giver forældrene lejlighed til at se, 
hvorledes det daglige arbejde former sig. Lørdag den 18. juni er omflytningsdag, 
hvor eleverne møder for at få besked om det nye skoleår.

Elevarbejder. Under årsafslutningen er de skriftlige årsprøver fremlagt i de respektive klasser, 
tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder er fremlagt i pigernes gymnastiksal kl. 10— 
12. Børn har kun adgang, når de ledsages af voksne.

Års- Årsafslutningen for de elever, der udskrives af skolen, finder sted fre= 
afslutningen, jen jy jlini u 1930 j drengenes gymnastiksal. Her må alle elever, 

hvis skolegang afsluttes, møde, og eksamensbeviser, standpunktsbøger og 
flidspræmier vil blive uddelt. De pågældende elevers forældre er velkomne 
til at overvære denne afslutning.

Det nye Det ny skoleår begynder fredag den 12. august, hvor eleverne møder i skole 
2 timer for at få udleveret bøger. 1. klasserne møder dog først lørdag den 13. august, 
skolen har givet forældrene skriftlig meddelelse herom.
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Årsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Lærer.
III A (nr. 24) kl. 

(nr. 26)
II A (nr. 22) kl. 

(nr. 2) - 
(nr. 4)

I a (nr. 21) kl.

8
8
8

—Il30 
— 1130 
— 850

3 fa (nr. 23) kl.

2 fa (nr. 2) kl. 
(nr. 19)

1 fa (nr. 17) kl.

850---- glo

95°—io‘° 
8 — 850 
85°— 910 
95°—1040 
8 — 850 
g50--- glO

9S0—10'° 
8 — 850 
850— 940 
950—10'° 
8 — 850 
85°— 9'°

tysk ....................  
historie ..............  
tysk ....................  
fysik ...................  
naturhistorie .... 
dansk .................  
regning ..............  
engelsk ..............  
dansk .................  
regning ..............  
historie ..............  
fysik ...................  
dansk .................  
historie ..............  
dansk .................  
historie ..............

hr.

fr.

hr. 
fr. 
hr. 
hr.

(fr.

1 fu (nr. 6) kl.

1 fv (nr. 8) kl.

4 s (nr. 13) kl.

4 t (nr. 15) kl.

4 x (nr. 16) kl.

4 d (nr. 20) kl.

950—10'° engelsk 
8 — 850 engelsk 
85°— 910 dansk . 
950—10'° historie 
8 — 8S° dansk . 
85°— 940 historie 
950—1O10 regning 
8 — 8™ regning 
85°— 940 geografi 
8 — 850 regning 
850— 9'° geografi 
8 — 850 dansk . 
850— 940 geografi 
8 — 850 dansk . 
85“— 940 geografi

H. M. Olsen 
J. Lundgård 
Sv. Fejø 
C. Clausen 
I. Leth

A. Lohmann

B. Odgaard 
H. Olsson 
L. Eggert
J. Jappe
O.

E.

E.

Lund

Knudsen

Boisen

- Ingerslev-Hansen 
hr. J. Johansen

- O. Lund

- B. Larsen

fr. L. Tscherning

- Lyngh-Larsen

- K. Schmidt

- M. Nicolajsen 
hr. Sv. Fejø 
fr. K. Schjødt 
hr. H. Olsson

Gæstelærer.
fr. Al. Hippe

- A. Knutzen
- A. Nørregaard

- L. Rosenkold

hr. P. Eskelund

- Kjærsgaard Rasmussen 
fr. L. Eggert

hr. J. Johansen

fr. Storm Jensen

hr. O. Rasmussen

- Kjærsgaard Rasmussen

- P. Eskelund 
fr. Ingerslev-Hansen

- J. Jappe
- K. Jørgensen

- D. Christensen

hr. J. Eggert
- E. Badskjær 

fr. Ingerslev-Hansen 
hr. A. Schauby

- Hasemann Poulsen
- C. Clausen 

fr. B. Odgaard

hr. Steen Jensen

9



Lærer. Gæstelærer.
4 ø (nr. 14) kl. 8 — 850 dansk ................. • hr. Halberg Hansen

850— 940 historie ..............
3 t (nr. 10) kl. gso_ lo-io dansk ................. i

C. Clausen? -
- 1045— 1130 geografi ..............

3 x (nr. 18) kl. 8 — 850 dansk ................. - Hasemann Poulsen
- 855— 910 regning .............. - J. Eggert

3 æ (nr. 11) kl. 8 — 850 dansk .................
L. Tscherningfr.- 855— 910 naturhistorie ....

2 s (nr. 9) kl. 950—1010 dansk ................. 1
f - Ellen Rasmussen- 1045—1130 regning ..............

5 y (Rosenvsk.dl8) kl. 8 — 850 dansk .................
- 830— 910 naturhistorie .... hr. Kås Nielsen
- 930_1010 geografi ..............

4 v (Rosenvsk.nr.7) kl. 8 — 850 dansk ................. - Svanholm Nielsen
- 83°— 940 regning .............. fr. A. Marquard

4 A (Rosenvsk.nr. 1) kl. 8 — 850 dansk .................
hr. Anton Jensen- 85°— 940 geografi ..............

3 u (Rosenvsk.nr.5) kl. 8 — 85° dansk ................. fr. B. Odgaard
- 855— 940 regning .............. hr. Svanholm Nielsen

2 u (Rosenvsk.nr. 1) kl. 950—1040 regning .............. - Anton Jensen
- 1043—1 130 dansk ................. fr. K. Jørgensen

2 x (Rosenvsk.nr. 3) kl. gso—lO10 regning .............. hr. Svanholm Nielsen
- 10«_ 1 1^0 dansk ................. fr. E. Junker

2 y (Rosenvsk. nr. 4) kl. 950—io40 regning .............. - A. Marquard
- 1043—1 130 dansk ................. hr. J. Johansen

1 u (Rosenvsk.nr. 1) kl. 8 — 85“ dansk ................. fr. A. Marquard
- 855— 940 regning .............. hr. K. Garver

1 v (Rosenvsk.nr.2) kl. 8 — 850 dansk .................. |
fr. A. Balle-Jørgensen- 8"’— 9"’ regning ............... 1

fr. O. Fachmann

- K. Sørensen

- E. Junker

- E. Krøjgaard

- E. Eyermann

FREDAG DEN 17. JUNI

III a (nr. 5) kl. 8 — u30 tysk ................ ... fr. A. Nørregaard hr. Sv. Fejø
(nr. 1) - 8 — il30 historie .......... ... E. Boisen - B. Poulsen

II a (nr. 4) kl. 8 — 850
940

naturhistorie . ...1
.J • L. Rosenkold

- 0. Lund
(nr. 21) - 83°— dansk ............. - H. Olsson

- g50— io« geografi ......... ... hr. G. Bjørnvig fr. K. Jørgensen
I A (nr. 22) kl. 8 — 850 dansk ............. ... O. Rasmussen - K. Jørgensen

-
850—
950—

g«

1040
regning ..........
engelsk ......... -

J. Eggert
H. Olsson

1 - A. Marquard

3 FA (nr. 2) kl. 8 — 850 fysik .............. ... 1. Leth - L. Eggert
(nr. 24) - 850— 94° dansk ............. ... J. Lundgård - E. Knudsen

- g50— 1040 regning ......... ... P. Eschelund - L. Rosenkold
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Lærer. Gæstelærer.
2 FA (nr. 12)

(nr. 2)
1 FA (nr. 6)

5 s (nr. 17)

5 t (nr. 15)
(nr. 4)
(nr. 15)

5 u (nr. 18)

5 v (nr. 20)

5 æ (nr. 13)

(nr. 4)
4 y (nr. 14)

3 s (nr. 11)

2 t (nr. 8) 
(nr. 7)

1 s (nr. 10)

1 t (nr. 7)

1 y (nr. 9)

5 x (Rosenvsk. nr. 8)

4 u (Rosemk. nr. 7)

3 v (Rosenvsk. nr. 5)

3 y (Rosenvsk.nr. 4)

3 ø (RosenrsL nr. 6)

2 v (Rosenvsk. nr. 2)

kl. 8 — 8a0 historie ......... ... hr. J. Lundgård fr. E. Junker
- 830—- 940 dansk ............. - 0. Rasmussen - Lyngh-Larsen
- 950—-1040 fysik .............. - J. Leth - Ellen Rasmussen

kl. 8 —- 830 engelsk ......... - H. Olsson 1
J ■8 50—- 940 historie ......... K. Schmidt| - Kjærsgaard Rasmussen

- 9—•1010 dansk ............. - Lyngh-Larsen
kl. 8 —- 8S0 regning ......... ... - J. Eggert - Ingerslev-Hansen
- 850—- 910 historie ......... |fr. A. Knutzen hr. Steen Jensen
- 9a0—-1040 dansk ............. - Kds Nielsen

kl. 8 —- 850 dansk ............. ... - J. Jappe - Steen Jensen
kl. 850—- 940 naturhistorie . ... hr. L Leth fr. K. Sørensen

- 9’°—■1040 historie ......... ... fr. J. Jappe hr. 0. Rasmussen
kl. 8 —■ 830 geografi .......... ... hr. G. Bjørnvig fr. 0. Fachmann
- 850—■ 940 dansk ............. ^fr. E. Junker
- 9a°— 1040 naturhistorie . hr. A. Schauby

kl. 8 —■ 850 dansk ............ J hr. H. M. Olsen fr. L. Tscherning
8'°— 94“ geografi ..........- - K. Jørgensen

- 950— 1040 historie ......... ... fr. E. Knudsen hr. Steen Jensen
kl. 8 —■ 83° regning ......... - M. Hippe - A. Schauby
- 8’°— 940 dansk .............

1040 naturhistorie .
j-hr. Hasemann Poulsen

fr. M. Hippe
- 9’°— - K. Sørensen

kl. 8 — 830 dansk ............. ... fr. B. Odgaard 1
940 regning ......... । hr. Halberg Hansen- 8'"’— ... hr. P. Eskelund

kl. 8 — 830 dansk ............. |fr. Ellen Rasmussen
- 8-— 940 geografi ..........

kl. 850— 94“ regning ......... ... hr. G. Bjørnvig
- 9a0— 1040 dansk ............. ... fr. M. Hippe

kl. 8 — 850 regning ......... ... hr. J. Johansen
- 8a5— 940 dansk ............. ... fr. J. Jappe

kl. 8 — 850 dansk ............. - D. Christensen
- 855— 940 regning .......... ... hr. 0. Lund

kl. 8 — 830 regning ......... ... fr. E. Knudsen
- 8SS— 940 dansk ............. ... hr. E. Badskjær

kl. 8 — 850 dansk ............. ... fr. A. Balle-Jørgensen hr. Anton Jensen
- 85°— 940 regning .........

। hr. K. Garver fr. E. Krøjgaard
- 9’°— 1040 geografi .......... - K. Schjødt

kl. 8 — 830 dansk ............. hr. Svanholm Nielsen
9“’ regning ......... । fr. E. Eyermann- 8"°— - Anton Jensen

kl. 8 — 830 dansk ............ j - K. Schjødt
- 853— 940 geografi .........

kl. 8 — 830 dansk ............. ... - E. Krøjgaard
- 833— 940 regning ......... - Storm Jensen

kl. 8 — 83“ dansk ............. } - M. Nicolajsen
- 855— 940 geografi ..........

kl. 930— 104" dansk ............. - E. Krøjgaard
- 1015—11311 regning ......... ... hr. Kds Nielsen



Lærer.
2 æ (tamt.nr.5) kl. 950—10'° dansk ................. I

,,30 . pr. Storm Jensen
- 10 ■—11 regning ................J

2 ø (tamt. nr. 6) kl. 950—10‘10 regning .............. - M. Nicolajsen
- 1015—1130 dansk .................. hr. K. Garver

1 x (Rosenvsk.nr.3) kl. 8 •— 850 dansk .................. fr. Storm Jensen
855— 910 regning ............... hr. Svanholm Nielsen

Holsteinsgades skole, marts 1955.

Sigrid Hansen.
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