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Hellig Kors skole
Meddelelser om skoleåret 1959-60 
samt skema over årsafslutningen



Gemmesider (fortsættes næstsidste side).

Praktiske oplysninger.

Skolens adresse : Hans Tavsensgade 5, N.

Skolens telefon: Nora 2305 (hver dag 12-13).

Lærerpersonalets telefon: Nora 35078 (kun i frikvartererne).

Skolens kontor er åbent hver almindelig skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl. 173"—1830.

Skolelægen træffes hver fredag.

Skolesundhedsplejersken træffes i skoletiden tirsdag, onsdag, fredag, lørdag.

Børnenes kontor 
Blokfløjteundervisning 
Feriebilletter 
Feriekolonier 
Fritidsklubber 
Skolefrokost 
Skolepsykolog 
Skolescene 
Skoletandlæge 
Sparemærker 
Svagbørnskolonier 
Sygemelding

Henvendelse vedrørende disse forhold rettes af hjemmet, 
personligt eller skriftligt, til klasselæreren, der vil 
ordne det videre fornødne eller give Dem vejledning om, 
hvorledes De bør forholde Dem i Deres tilfælde. Henven
delse om disse ting til skolens kontor er for alle parter 
en omvej.

Cykling til skolen må kun finde sted efter aftale med viceinspektøren, som udleverer 
et cykelmærke mod et mindre depositum. Cyklen må stilles på den anviste plads, 
og den skal være låset. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler eller cykel
dele. Nærboende børn kan ikke få cykletilladelse.

Glemte sager. Tøj anbringes i glemmeskabet i kælderen. Glemmeskabet er åbent hver 
dag kl. 10 for 1. klasserne; for alle andre klasser er der åbent hver dag kl. 12. 
I Deres egen interesse bør De forsyne Deres barns tøj med navn; det gælder især 
skindhuer, der ofte ligner andres så meget, at det er umuligt at kende forskel, hvis 
huen ikke er forsynet med navn. Glemmeskabet tømmes to gange om året: før jul 
og før sommerferien. Har Deres barn glemt tøj på skolen, er det klogt at se efter 
det i glemmeskabet, før det tømmes. Glemte værdigenstande opbevares hos vice- 
inspektørerne. Forældrene anmodes om ikke at give børnene rede penge med i 
skole undtagen til sparemærker. Skolen har intet ansvar for medbragte penge, ure, 
fyldepenne, smykker og andre værdifulde ting, heller ikke hvis en lærer af elsk
værdighed opbevarer dem en tid, f. eks. i gymnastiktimerne.

Badning. Der gives varmt brusebad hver 14. dag til børn fra 2. klasse og opefter, 
medmindre forældrene skriftligt anmoder om fritagelse. Børnene må huske at med
bringe håndklæde, forsynet med navn.
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SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1960.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 

således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage", må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede, ønsker.

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 
regel strækker sig over 10 dage.

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

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages 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, influenza, 

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.

Olaf Petersen.



Baggesensgade 
Bangertsgade 
Blågårdsgade 
Blågårds Plads 
Brohusgade 
Dosseringen 
Ewaldsgade 
Fiskergade 
Gartnergade 
Griffenfeldsgade 
Hans Egedesgade 
Hans Tavsensgade 
Henrik Rungsgade 
Herman Triers Plads 
Jesper Brochmandsgade

Skolens distrikt.
omfatter følgende gader:

Julius Thomsensgade, 
lige nr.

Jægergade
Kapelvej
Kleinsgade
Korsgade
Murergade
Nørrebrogade, 

ulige nr. 1-67
Prins Jørgensgade
Rantzausgade, 

ulige nr. og 2-68
Rosenørns Allé 2—18
Skyttegade
Slotsgade

Smedegade 
Solitudevej 
Stengade 
Struenseegade 
Thorupsgade 
Tjørnegade 
Todesgade 
Tømrergade 
Wesselsgade 
Vævergade 
Åboulevard 1—13 og 

lige nr.
Ålykkes Passage

Hellig Kors skoles medarbejdere.
Skolens leder: skoleinspektør fru Mejer-Jensen.
Skoleinspektørens stedfortrædere: viceinspektørerne hr. Johan Hjelme og fru 

Levald.
G.

Overlærere: Harriet Eyermann, Inger Marie Jacobsen, Irene Jensen, Estrid Jensen, 
Svend Jensen, Arne Jessen, Mogens Ljungcrantz, B. B. Møller, Kaj Juel Niel
sen, Ib Berendt Petersen, Rigmor Schmidt, Gerda Sørensen.

Kommunelærere: Dea Andersen, Ove Andersen, Poul Andersen, Edith Hansen, 
Inger Havn, Jørgen Chr. Jacobsen, P. Borre Larsen, Grete Leth, Ester Linde
gård Petersen, Olaf Mosegård, Inge Ostermann, Inger Berendt Petersen, Aase 
Rosenberg, Erik Schmidt, Poul Funding Sørensen.

Andre lærere: Else Ludo Hansen, Thora Wilken.
Skolebetjent: Egon Lux.
Skolebetjentens medhjælper: Rasmus Jørgensen.
Skolelæge: dr. Palm Præst.
Skolesundhedsplejerske: Karen Johansen.
Leder af skolebespisningen: Else Christensen, Karin Ågesen (fra 1. maj).
Skolebadning: fru Alice Lux.
Desuden rengøringspersonalet.
Skolebetjenten sørger sammen med medhjælperen og rengøringspersonalet for sko

lens renholdelse.
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Skolenævnet.

Som sædvanlig har der i skoleårets løb været afholdt en række møder mellem 
skolenævnet, repræsentanter fra lærerpersonalet samt skolens inspektør.

På møderne, hvor blandt andet ulovlige forsømmelser har været behandlet, har 
vi kunnet glæde os over, at det kun har været få tilfælde, hvor det har været nødven
digt for skolenævnet at aflægge besøg i hjemmet.

Vi har også behandlet planer vedrørende skolens ombygning og indsendt ud
talelse derom. Endvidere har vi været medindbydere til to forældremøder, hvoraf 
det ene fandt sted i november måned, det andet i februar. På det første af disse, som 
var godt besøgt, talte overlæge Hoffmeyer om seksualundervisning og -oplysning. 
Det andet havde hr. Thomas Sigsgård som taler og behandlede det interessante 
emne: „Voksne og børn i det moderne Indien". I slutningen af marts vil vi desuden 
medvirke til et fællesmøde om erhvervsvejledning, som netop i disse dage, da dette 
skrives, er under udarbejdelse.

I beskedent omfang har vi ydet hjælp til arrangementer for børnene, idet vi har 
skænket juletræ til juleafslutningen, samt appelsiner til 1. og 2. klasserne ved deres 
julefest.

Der er al mulig grund til at rette en tak til skolens inspektør og lærerkræfter 
for det gode samarbejde og den hyggelige form, hvorpå vore møder former sig.

Endelig skal der lyde et velkommen til hr. Padtoft, der er indtrådt som medlem 
af skolenævnet.

På skolenævnets vegne
Erik Petersen.

Skolenævnets medlemmer:

Erik Petersen, forvalter, Baggesensgade 22, formand. 
Ernst W. Schiødt, montør, Stengade 26 A.
H. K. Hundborg, bogbinder, Peblinge Dossering 20.
K. Axelsen, husmoder, Struenseegade 53, sekretær, 
K. Padtoft, forretningsbestyrer, Åboulevarden 141.
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Skolelægeinstitutionen.
Institutionen yder skolen lægekyndig bistand. Ved de mange erklæringer til 

andre myndigheder om eleverne udtaler skolelægen sit lægelige skøn til supplering 
af lærerens pædagogiske.

Børnenes helbredstilstand og udvikling følges gennem årene, og skolens lærere 
orienteres, hvis lægelige grunde kræver, at et barn behandles særligt.

Hjemmet modtager undertiden tilbud om enkelte vaccinationer, men bedes i 
øvrigt huske at skolelægen ikke er behandlende læge. Syge børn må som regel 
søge behandling hos hjemmets egen læge.

Hvis skolelægen finder forhold hos et barn, der gør lægehjælp ønskelig, under
rettes hjemmet derom ved en meddelelse, som videregives til hjemmets læge. Hjem
mene kan få lejlighed til at tale med skolelægen i dennes træffetider.

Skoletandlæge.
Børnene får behandling på Stevnsgades skoles tandklinik. Kun børn fra 1. til og 

med 5. klasse får for øjeblikket tandpleje. Over 5. klassetrin ydes der tandlægehjælp 
efter regler, hvorom hvert enkelt hjem får besked. Hvis et barn ikke ønsker at be
nytte skoletandlægen, må dette meddeles skriftligt. Hjemmet kan da ikke senere få 
barnet til behandling på skolens tandklinik.

Skolebespisningen .
Fru Else Christensen har i vinter været leder af skolebespisningen. Fra 1. maj 

er ledelsen påny overtaget af fru Karin Ågesen.
462 elever har deltaget i hel skolefrokost.
354 elever har ønsket at drikke mælk.

Skoleopsparing.
Der er i år solgt sparemærker for ca. 6500 kr. Eleverne kan hver fredag købe 

sparemærker på kontoret.
Medens de opsparede penge tidligere først kunne hæves, når eleven var fyldt 

14 år, kan børnene nu uden skolens tilladelse hæve pengene, når de har nået målet 
for deres opsparing: et ur, en cykel, eller hvad det nu kan være.

Foruden disse almindelige 5-øres sparemærker kan der også købes rejsespare
mærker å 1 kr. Disse opsparede beløb kan ikke hæves uden skolens tilladelse. Vi 
har for øjeblikket 3 klasser, der sparer sammen til en rejse.
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Skoleåret 1959-60.
Skolens elevtal har gennem det sidste år holdt sig omtrent uforandret omkring 

925. I modsætning til de fleste andre steder i København vil børnetallet i dette 
distrikt ikke synke i de nærmeste år.

Man har også i dette skoleår fra skoledirektionens side forsøgt at forskønne vor 
gamle skole. Således har vi fået et pænt sangværelse, ligesom gymnastiksalens ud
seende er blevet forbedret. Trapper og gange er i stueetagen og på 1. sal fikset op 
med en gang maling, og vi har fået en del nyt inventar samt en bedre belysning i 
nogle lokaler. Det er altsammen tiltrængte forbedringer. Vi håber, at der fortsat vil 
blive gjort noget for at forbedre og modernisere de gamle skoler.

Livet i skolen.
Da denne beretning går fra 1. april 1959 til 9. marts 1960, må vi, når vi tæn

ker tilbage på året, der svandt, begynde ved april 1959.

April.
2. 1. fa og 1. fu gik sammen men inspektøren til H. C. Andersens grav og nedlagde 

blomster på graven.
3. Seksualvejledning for piger i 2. f og III em.

5. B beså Gutenberghus.
6. 5. b beså Gutenberghus.

3. b beså Rundetårn.
13. Udlånsbiblioteket åbnedes ved en lille festlighed af stadsbibliotekaren, som 

overleverede biblioteket til vicedirektør fru Philippa Hanssen.
Vicedirektøren overgav derpå biblioteket til skolen, hvis inspektør takkede for 
det og udtalte forhåbninger om, at det måtte blive til gavn og glæde for skolens 
børn.

14. III uv drenge lavede gymnastikopvisning under hr. Svend Jensens ledelse. Til
skuerne — II u, II v og 3. F applauderede ivrigt de fine præstationer.

16. 5. a på udstillingen „Huset i haven".
17. april fejrede 3. og 4. klasserne forårsfest. I disse klasser havde man lavet blom

sterkranse og store blomster på pinde. Med blomster, grene og flag gik klas
serne med musik i spidsen rundt på skolens gange og rundt om skolebygningen 
for til sidst at ende i den fint pyntede sal. Her så de først en film: „Karoline 
hos araberne", og senere legede de. I den anden gymnastiksal var der restau
rant, og her fik de et mindre traktement.
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Kl. 18 var det 5. og 6. klassernes tur til at feste, og det blev alle tiders skole
bal. I „restauranten" serveredes der pølser og sodavand, og i salen dansedes 
der på livet løs til tonerne af Harding Sørensens orkester. Dansen blev under
tiden afbrudt af underholdning: sang, sketches o. lign., udført af eleverne selv. 
Der afsløredes mange talenter ved den lejlighed!

18. Konfirmandfest for III v.
21. Erhvervsvejledning i de store klasser.
22. Møde om erhvervsvejledning med deltagende elever og forældre. Efter en kort 

orientering om, hvilke hensyn der bør tages ved valg af erhverv (ved erhvervs
vejleder hr. Kai Sørensen), inddeltes forsamlingen i grupper, som diskuterede 
to på forhånd opgivne emner. Bagefter aflagde en ordfører for hver enkelt 
gruppe beretning om, hvilket resultat man var kommet til i den pågældende 
gruppe.

23. Konfirmandfest for III u.

Maj.
5. III u var på Statens Museum for kunst.

12. Seksualvejledning for 2. F og III uv drenge.
23. III v var på week-end med hr. Ove Andersen og fru Mejer-Jensen.

Juni.
3. 2. f besøger Nationalmuseet.
4. I v besøger Nationalmuseet.
6. III u besøger Louisiana.
9. 3. A på skovtur.

13. 3. F på skovtur.
20. Afslutningsfesten var henlagt til skolegården. Mange var mødt op for at over

være uddelingen af eksamensbeviser, standpunktsbøger, idrætsmærker og præ
mier.

Følgende elever bestod mellemskoleeksamen:

Carl Andersen 
Palle Bolgers 
Sonne Christensen 
Ebbe Gustafson 
Poul Erik Jensen 
Jan Johnsen 
Uffe Jørgensen 
Per Larsen 
Eigil Nielsen

Poul Erik Nielsen 
Gert Stefansen 
Søren Sørensen 
Keld Thomsen 
Keld Thystrup 
Inger Bagger 
Airi Essom 
Kirsten Gutfeld 
Birthe Hansen

Inger Hansen 
Jette Hansen 
Sonja Hansen 
Winnie Jensen 
Vivi Noachsen 
Tove Olsen 
Hanne Petersen 
Vinni Pienå

Foreningen „Norden“s præmier uddeltes til Jan Johnsen og Tove Olsen.

Der uddeltes præmier til Kirsten Gutfeld og Jette Hansen, den første for flid 
den anden for godt kammeratskab.
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Flidspræmier tildeltes følgende udgående elever:
2.f: 3.f: 3. F:
Hanne Sabinski Berit Andersen Ole Hansen
Kirsten Andersen Anni Ernst Erik Jensen
2. F: Birthe Hansen Heinz Sørensen
Jens Bech Ilona Høpner Flemming Nielsen
Hans Jørgen Meiltoft Alice Jensen

Følgende har taget idrætsmærket:
Bronze: Lene Christensen Sølv:
Berit Jørgensen Lis Jacobsen Anne Pedersen
Lizeta Kiihlmann Sonja Krantz Marguerite Christensen
Majken Møller Lis Mortensen Hanne Donner
Helle Ploug Karin Nielsen Kirsten Hansen
Lis Pedersen Sonja Østrup Inge Jensen
Anne Pedersen Winnie Bendtsen Irene Kristensen
Lis Christensen Inge Olsen Berit Pedersen
Vibeke Tésik Lone Gundersen Sonja Østrup
Joan Holm Inge Jensen Vibeke Tésik
Annelise Jacobsen Vibeke Christensen Jette Nielsen
Bente Olsen Solveig Jensen

En del klasser har haft svømmeundervisning på skemaet.
Nedennævnte drenge har taget svømmemærker:

Bronze: Kai Hansen Leo Petersen
Ole Hansen Per Horst Kurt Clausen
Erik Jensen Jan Jensen Per Horst
Svend Jensen Leif Pedersen Jan Jensen
Poul Jensen Steen Pedersen Steen Pedersen
Robert Jørgensen Keld Tachau Sonne Christensen
Reinholdt Larsen Sonne Christensen Poul E. Nielsen
Steen Koils Larsen Poul Jensen Poul Jensen
Sten Lars Larsen Uffe Jørgensen Uffe Jørgensen
Preben Lau Poul E. Nielsen
Gert Løfberg Keld Thomsen Guld:
Flemming Nielsen Poul E. Nielsen
Hans Erik Nielsen Sølv: Uffe Jørgensen
Arne Nielsen Ole Hansen Sonne Christensen
Heinz Petersen Robert Jørgensen Ole Hansen
Leo Petersen Steen Lars Larsen Robert Jørgensen
Sten Petersen Preben Lau Preben Lau
Flemming Svensson Gert Løfberg Gert Løfberg
Heinz Sørensen Flemming Nielsen Flemming Nielsen
Kurt Clausen Arne Nielsen Arne Nielsen
René Grundt Heinz Petersen Heinz Petersen
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Før og efter uddelingen af eksamensbeviser, præmier m. m. underholdt koret 
forsamlingen, ledet af hr. Juel Nielsen, og efter højtideligheden var det fru Wilken 
med nogle piger, der, iført smukke folkedragter, sørgede for underholdningen, idet 
de dansede nogle af vore festlige gamle folkedanse for os. De gjorde fortjent lykke. 
Til slut sang alle :

Skolens sang:

Mel.: 1 byens larm Regensen stod . . .

NU lyder sommerlærkens sang, 
nu springer markens fole, 
og klokken lød for sidste gang 
her i vor barndoms skole.
Vi fletter mindets blomster ind 
blandt tusind grønne blade, 
en tak fremspringer af vort sind 
for dagene de glade.

Her på det gamle Nørrebro 
blandt mange glade sjæle, 
her sled vi vore børnesko, 
vor fryd fik mund og mæle. 
Thi glæden vokser altid op, 
hvor hjertet trofast banker, 
den gennemgløder sjæl og krop 
og giver gode tanker.

Vi takker far, vi takker mor, 
som pløjer hverdags fure.
Vi takker hver, som på os tror, 
bag skolens gamle mure.
De vogtede vor barndom lang, 
de højnede vor tanke. — 
For dem vil under livets gang 
vort hjerte stedse banke.

Vort sind er let, og det er lyst, 
så lyst som bark på birken.
Vi stævner ud til livets dyst 
fra skolen her ved kirken. 
Hvis livets Herre signe vil 
vor hele id og færden, 
så går vi ud med kraft og smil 
for at erobre verden.

E. J

Og så fulgte den dejligste sommerferie i mands minde.

A ugust:
Det nye skoleår begyndte 12. august undtagen for 1. klasserne.

19. 1. klasserne begyndte. Det er altid en festdag, når de små for første gang skal 
stå på egne ben, og som man på forsiden vil kunne se af den lille piges ansigts
udtryk, ser hun frem til skolen med spænding og forventning, medens den 
lidt større glæder sig på hendes vegne.

September:
7. klassemøde for III v’s forældre, idet denne klasse to dage senere skulle på 

lejrskole i Sønderjylland.
8. Idrætsdag.
9. III v rejser på lejrskole.
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Her følger udpluk fra elevernes beretninger om lejrskoleopholdet:

I Gråsten så vi slottet, som kongen og dronningen bor i om sommeren, og som 
de fik i bryllupsgave af det danske folk----Sven Paludan Muller kæmpede i 
3 timer i sin brændende embedsbolig, ene mod de tyske magter---- I Egern
sund så vi Danmarks eneste trækfærge---- Det gik op ad bakke og ned ad 
bakke hele tiden. Puh ha!---- Vi standsede ved en grænsebom, og flere 
prøvede at stå med det ene ben i Tyskland og det andet på dansk jord.----En 
grænsegendarm fortalte, at det er svært at komme over grænsen på ulovlig 
måde, selv om det ser let ud.----Det var en tur, vi kom til at svede af, så der 
var tilstrømning til baderummet, da vi kom hjem.---- Vi gik et stykke ad den 
gamle hærvej. - På stenen var der en linie, der betegnede vandhøjden i 1825 
— med indskriften: Salmedigteren Hans Adolph Brorsen, præst i Tønder fra 
1729 til 1737.----Det var i Gallehus, guldhornene blev fundet.------ Ved 
Højer sluse holdt en mængde hollandske lastbiler, som hentede østers. Der 
stod også nogle kasser med krabber, som vi kastede i hovedet på hinanden.---- 
På Rømø så vi Kommandørgården med nogle små, uhyggelige, mørke sove
værelser. Uha! der kunne jeg ikke tænke mig at sove.----På kirkegården var 
nogle af gravstenene meget underlige. På dem kunne man se, hvor mange 
børn, de mennesker, der er begravede der, havde haft, idet der var indhugget 
lige så mange billeder på stenen.---- I kirken var der navne på bænkene.-----  
Der er gået 2,8 miil. sten til Løgumkloster kirke, der er bygget af franske 
munke, som selv lavede stenene. Det har taget 131 år at bygge kirken. — Ih, 
hvor var jeg sulten! — Grev Schack havde sagt „du“ til kong Christian X. - 
Else fandt en hel sodavand i papirkurven. - Vi stillede cyklerne på en par

11



keringsplads, hvor der på et skilt stod „Dybbøl skanseterræn“----en buste af 
Chr. IX med indskriften: „Med Gud for ære og ret“. - - På Sønderborg slot 
så vi bl. a. gamle dragter. Der var også et næsten moderne stivskørt! -j — 
Fangehullerne var vel nok uhyggelige. Tænke sig, at fangerne har været lænket 
op mod muren rundt omkring derinde.----Lørdag aften dansede vi. Hr. Ander
sen fik en „Jolly Cola“ som betaling! - I en langboldkamp mod piger fra Rin
kenæs vandt vi 42—2. Men i håndboldkampen bagefter kløede de os 3-0. - 
Vi var halv-uvenner med drengene, så vi skændtes det meste af søndagen, -i— 
Vi fik ikke steg, men jeg var nu godt tilfreds med bøffen. - En dame i „Søster
huset" fortalte om Brødremenigheden og dens stiftere. — Alle gravstenene var 
flade og vendte mod øst. - Vi købte „ægte Christiansfelder honningkager".---- 
Her hilste sønderjyderne kong Christian X velkommen ved Genforeningen den 
10. juli 1920. Vi spiste på Skamlingsbanken. Hanne kunne ikke spise al 
sin mad og smed 4 stykker ind på en mark, men hr. Andersen så det, og så 
måtte hun pænt ind og hente maden igen. — Haderslev domkirke er den næst
højeste kirke i Norden. Orglet har 4 manualer, 5500 piber og 69 stemmer. — 
Da klokken ringede, styrtede alle til, men vi skulle desværre ikke spise. Det 
var cyklerne, der skulle sendes hjem. - I formiddags startede vi på den længe 
ventede Tysklands-tur. — Sankelmark, stedet, hvor Harald Blåtand blev døbt, 
Isted, Magnus den Gode, Slesvig - jo, det var danmarkshistorie på stedet, 
hvor det er foregået.----Dannevirke, Valdemarsmuren, Hedeby, Gottorp slot. 
— Isen var ikke så god som den danske. — En af os skulle på toilettet, men den 
dame, vi bad om at sige os, hvor der var et, forstod ikke dansk, for hun svarede: 
„Det kan vi ikke få her, men inde i „Kepa“.“

9. Almindelig skovtursdag. 2.-4. klasserne var i Zoo, medens de større vovede 
sig længere bort til Roskilde, Hillerød, Helsingør eller Hålsingborg.

19. IV uv på week-end i Boserup.
24. Klassemøde for 1. v’s forældre.
25. Cyklistprøver. Resultatet var fint, idet 69,3 % af deltagerne bestod. Det gode 

resultat skyldtes i høj grad fru Wilkens energiske indsats. Vi havde den gl^de 
i lang tid at stå som nr. 1 i den samlede konkurrence for København, men tllev 
senere distanceret til tredjepladsen, en plads, vi ikke har grund til at være 
utilfredse med.

30. Indsamling til Røde Kors. Den indbragte 234 kr.

Oktober.
2. Fritidsklubberne startede med 13 klubber.
7. Klassemøde for 1. x’s og 1. a’s forældre.
9. Klassemøde for 1. u’s forældre.

15. Konfirmandfest i IV u.
15. Pfaff-filmen vistes for de større piger.
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November.
3. og 4. forældredage.
3. Forældremøde med foredrag af overlæge Hoffmeyer om seksualundervisning. 

Mødet var godt besøgt, og der var livlig diskussion.
4. 4. b besøgte blomsterudstillingen.
5. 4. B besøgte blomsterudstillingen.

10. Møde i gymnastiksalen med 5. klasses forældre om delingen på dette klassetrin. 
Bagefter var der møder i klasserne med lærerne.

18. III u besøgte udstillingen „Rent vand" på Bymuseet.
19. Erhvervsvejledning for IV uv.
19. IV v på Bymuseet.
24. Erhvervsvejledning for 3. fu, 2. fu og 2. fa.

December.
12. Luciaoptog arrangeret af hr. Juel Nielsen, frk. Jacobsen og fru Sørensen. Det 

var meget stemningsfuldt i den mørke vintermorgen at se pigerne med lys i 
hånden vandre rundt i gangene, anført af en luciabrud, medens de sang lucia- 
sangen. De var på besøg i alle klasserne og uddelte småkager.

16. Fru Levald havde med sin klasse - 4. b - indstuderet „Dejlig er den himmel 
blå", hvortil de alle i skøn forening havde syet dragter og malet dekorationer. 
Alle klassens elever havde småroller, som de gik fuldt og helt op i.

21. 1. og 2. klasserne havde julefest. 4. b opførte deres julespil. De små gik rundt 
om juletræet og legede bagefter. De trakteredes med appelsiner.

21. III uv, IV uv, 3. fu holdt julebal i gymnastiksalen med dans og underholdning. 
Foruden nuværende elever var talrige gamle elever med, og man enedes om, 
at der fremtidig i november skulle være en lille fest for gamle elever. Et orke
ster, der til dels bestod af gamle elever, spillede til dansen.

22. var der almindelig juleafslutning, dels i gymnastiksalen, dels i klasserne.

Januar.
4. Svensk rejselektor — fru Eva Steiner - fortalte om Selma Lagerlof. To elever 

fra IV v skrev på grundlag af dette foredrag en stil om den store, svenske for
fatterinde. Arbejderne var så gode, at man fra Foreningen „Norden" sendte 
dem begge et billedværk om Skåne. De to flinke piger var Anne-Lise Johansen 
og Birthe Jensen, begge fra IV v.

12. 6. a var på Nationalmuseet.

Februar.
3. III u på maleriudstilling.
5. III v og 3. f piger på maleriudstilling.
9. Erhvervsvejledning for III u.

16. Forældremøde. Afdelingsleder ved Danmarks pædagogiske Institut, cand. psyk. 
hr. Thomas Sigsgård fængslede forsamlingen ved på sin stilfærdige måde at 
fortælle, levende og humørfyldt, men også med dyb alvor, om „Voksne og børn
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i det moderne Indien“, erfaringer fra det år, han og hans famile opholdt sig der, 
hr. Sigsgård som udsendt af Unesco for at rådgive i undervisningsspørgsmål. 
Det var en god aften.

20. Fastelavnsfest for 3. og 4. klasse. Det var de mærkeligste fremtoninger, der 
dukkede op i gymnastiksalen for at slå katten af tønden. Salen var fint pyntet. 
Der vistes en Gøg og Gokke-film, hvor de to kendte herrer optrådte i rollen 
som barnepiger. Bagefter var der tøndeslagning med påfølgende præmieudde
ling, og der var is til alle.

20. Samme dag hørte de store klasser i gymnastiksalen mindeudsendelsen for stats
minister H. C. Hansen.

20. Om aftenen var der fastelavnsfest for skolepatruljemedlemmerne og andre til- 
lidsmænd som gang-, låge- og telefonvagter, altsammen arrangeret for at vise 
dem alle, at vi sætter pris på, at de gør deres arbejde godt. Der var film, tønde
slagning, præmieuddeling, dans og masser af konkurrencer med præmier Fru 
Wilken havde gjort et kolossalt arbejde for at gøre aftenen festlig.

Medens disse linier skrives, arbejdes der for fuld kraft med skolekomedien, der 
egentlig skulle have været spillet i efteråret. I år spiller vi „Onkel Toms hytte". 
Det skal nok blive en god forestilling, og i forbindelse med den, bliver der skolebal. 
Men beretning om alt det må vente til næste år.
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I fritiden.
Skolescene og -bio.

32 af vore elever har været medlemmer af skolescenen, 222 af skolebio, me
dens 23 fra 3. f og IV em har kunnet få adgang til en af Det kgl. Teaters fore
stillinger.

På skolescenen har yngste hold i år set: 
Seks kammerater.
Knickerbocker Holiday.
Gulddåsen.

Ældste hold har været præsenteret for: 
Gulddåsen.
Trold kan tæmmes.
Knickerbocker Holiday.

I skolebio har været forevist: 
Trofast og hans venner. 
Men jeg så ham dø. 
Kaptajnen fra Kbpenick. 
Robinson må ikke dø.

Specielt for 5. klasser er blevet spillet: 
Trofast og hans venner.
Eventyrfilm — sammensat program. 
Fars søn bliver cowboy.

Atter i år er det frk. Jacobsen, der har taget sig af dette arbejde.

Blokfløjte.

Frøken Vangensøe Mortensen har igen i år undervist nogle elever i blokfløjte.

Fritidsklubberne.

Første del af vinteren var præget af arbejdet med julegaver. Der var i alt 13 
klubber i gang.

1. Bob og bordtennis I. 8. Hobbyklub III.
2. Bob og bordtennis II. 9. Strikkeklub.
3. Kjolesyning. 10. Fotoklub.
4. Stoftryk I. 11. Eventyr-og tegneklub.
5. Stoftryk II. 12. Eventyr- og hobbyklub I.
6. Hobbyklub I.
7. Hobbyklub II.

13. Eventyr- og hobbyklub II.

Efter jul har vi haft 6 klubber i gang, nemlig

1. Bob og bordtennis I. 4. Fotoklub.
2. Bob og bordtennis II. 5. Stoftryk.
3. Strikkeklub. 6. Hobbyklub.
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Til forældrene.
De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter om

stående skema. Enhver, der har interesse for skolens arbejde, er ligeledes 
velkommen.

Elevernes skriftlige arbejder fra prøverne i skrivning, dansk og reg
ning vil være fremlagt i klasserne under forældrebesøgene.

Mandag den 20. og tirsdag den 21. juni
begge dage fra kl. 8-12, er elevarbejder udstillede i gymnastiksalene. 
Desuden er der åbent de samme steder mandag kl. 19—20.

Afslutningen finder sted tirsdag den 21. juni kl. 19 
i gymnastiksalen,

hvor uddeling af eksamensbeviser, afgangsbeviser, flidspræmier m. m. 
vil finde sted. Endvidere vil der være underholdning af forskellig art.

Omflytningen finder sted onsdag den 22. juni.

1. feriedag er torsdag den 23. juni.

1. skoledag efter ferien er fredag den 12. august. For 1. klasserne 
begynder skoleåret fredag den 19. august.

Ved skoleårets slutning føler jeg trang til at bringe alle, der har til
knytning til skolen og dens daglige arbejde — elever, forældre, skolenævn, 
lærerpersonalet, skolelæge og sundhedsplejerske, skolebetjenten og alle 
hans medhjælpere - en velment tak for godt samarbejde i det år, der er 
gået.

Hellig Kors skole, ved ferien 1960.

Gerda Mejer-Jensen.



Arsafslutningen 1960
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

III u (nr. 25) kl. 8—1050 historie ............. fr: Lindegård Petersen hr.
III V (nr. 18) kl. 8-1050 dansk ............... - I. Ostermann -
11 u (fys.) kl. 8- 85° fysik ................. hr. P. Borre Larsen -

(nr. 15) - 9- 950 engelsk ............. - Svend Jensen -
- 10-1050 dansk ............... fr. Dea Andersen -

(geo.) - 11-1150 naturhistorie .... - Irene Jensen fr.
3 fu (nr. 17) kl. 8- 850 regning ............. hr. Funding Sørensen hr.

- 9- 950 dansk ................ ' fr.
- 10-1050 engelsk ............. >fr. 1. Berendt Petersen -
- 11-1150 geografi .............. hr.

2 fu (nr. 11) kl. 8- 85°
- 9- 950
- 10-1050
- 11-1150

engelsk .............
regning .............
dansk ...............
geografi ..............

hr. B. B. Møller 
- 0. -Mosegård 

j - Erik Schmidt fr.

6 a (gym.) kl. 8- 850 gymnastik ........ fr. Th. Wilken -
(nr. 12) - 9- 95°

- 10-1050
dansk ............... 1
historie .............J 1 - Edith Hansen hr.

5 A (nr. 7) kl. 9- 950 geografi ............. - E. Ludo Hansen -
- 10-1050 religion ..............) fr.
- 11-1150 dansk ................ Jthr. M. Ljungcrantz hr.

5 b (nr. 10) kl. 8- 85° dansk ................ fr. I. Berendt Petersen fr.
- 9- 950 religion ............. - R. Lyngbye -
- 10-1050 regning ............. - G. Sørensen -

4 A (nr. 9) kl. 8- 850 dansk ............... hr. 0. Mosegård |hr.
- 9- 95° regning ............. - Funding Sørensen

(geo.) - 10-1050 geografi ............. - 0. Mosegård fr.
4 B (nr. 13) kl. 9- 95° dansk ............... - P. Borre Larsen -

- 10—10so geografi ............. - J. Jacobsen hr.
- 11-1150 regning ............. - 0. Mosegård -

3 A (nr. 9) kl. 10-1050 dansk ................ |* - B. B. Møller- 11-11" regning ............. J
3 b (nr. 14) kl. 8- 83“ regning ............. fr. Edith Hansen

- 9- 950 dansk ............... - I. M. Jacobsen
3 C (nr. 8) kl. 8- 85° dansk .................| ■ - Inger Havnregning ..............19- 950
2 u (nr. 5) kl. 10-10" dansk ............... - Å. Rosenberg

- 11-1150 regning ............. - Dea Andersen
2 V (nr. 6) kl. 10-1050 dansk ............... - H. Eyermann

- 11-1150 regning ............. - G. Sørensen

Gæstelærer.
Poul Andersen
K. Juel Nielsen 
Arne Jessen 
B. B. Møller 
Funding Sørensen 
Å. Rosenberg
J. Jacobsen

H. Eyermann 
Inger Havn 
P. Borre Larsen 
Svend Jensen 
Arne Jessen

R. Lyngbye

E. Ludo Hansen

Berendt Petersen

J. Jacobsen 
Th. Wilken 
Funding Sørensen 
I. M. Jacobsen 
Th. Wilken
I. M. Jacobsen

Ove Andersen

Irene Jensen
Å. Rosenberg 
P. Borre Larsen 
Berendt Petersen
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Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 5) kl. 8- 830 dansk ............... fr. R. Lyngbye

9- 950 regning ............. hr. Erik Schmidt
1 v (nr. 6) kl. 8- 850 dansk ............... - Berendt Petersen

9- 950 regning ............. - M. Ljungcrantz

TIRSDAG DEN 21. JUNI

2

bu6

A6

B5

5 a

4 a

4 b

B3

3 a

2 a

1 a

x

III u
III v
II v

fa

(nr. 25)
(nr. 18)

kl. 8-1050 regning .............
kl. 8-1050 tysk ..................

fr. Å. Rosenberg 
- Dea Andersen

hr. M. Ljungcrantz 
- Ove Andersen

(nr. 16) kl. 8- 850
- 9- 950

regning .............
dansk ...............

hr. Joh. Hjelme
- Poul Andersen ’fr. Edith Hansen

(fys.) - 10-1050 fysik ................. - Arne Jessen hr. J. Jacobseii
(nr. 20) - ll-ll50 religion ............. fr. Estrid Jensen - Berendt Petersen
(nr. 12) kl. 8- 850

- 9- 950
engelsk .............
dansk ...............

- Estrid Jensen fr. I. Berendt Petersen 
- Grete Letli

- 10-1050
- ll-ll50

geografi .............
naturhistorie ....

> - H. Eyermann r - E. Ludo Hansen

(geo.) kl. 9- 950 geografi ............. hr. Arne Jessen hr. Erik Schmidt
(nr. 16) - 10-1050 dansk ............... - Poul Andersen - B. B. Møller

- ll-ll50 engelsk ............. - B. B. Møller - Svend Jensen
(nr. 15) kl. 8- 850 regning ............. - Erik Schmidt - Arne Jessen

- 9-1050 emneundervisn. - Svend Jensen - 0. Mosegård
(gyrn.) kl. 8- 850 gymnastik ......... - J. Jacobsen - Svend Jensen

(nr. 3) - 9- 950 dansk ............... - Joh. Hjelme fr. Inger Havn
(geo.) - 10-1050 naturhistorie .... - Berendt Petersen - Lindegård Petersen

(nr. 14) kl. 8- 850 dansk ............... fr. I. M. Jacobsen - Inger Havn
- 9- 950 historie .............. ■ - G. Sørensen- 10-1050 regning ............. hr. Erik Schmidt

(nr. 10) kl. 8- 850
- 9- 950
- 10-1050

historie ............  
dansk ...............  
regning .............

fr. R. Lyngbye

- Estrid Jensen
- E. Ludo Hansen

- I. Ostermann
(nr. 8) kl. 8- 850 dansk ............... - G. Levald

(nr. 7)

- 9- 950
- 10-1050

kl. 8- 850
- 9- 950

historie ............  
naturhistorie .... 
dansk ...............  
regning ..............

- R. Lyngbye
- Grete Leth

hr. Fånding Sørensen

- Irene Jensen

(nr. 2) kl. 10-1050 
- ll-ll50

regning .............
dansk ...............

fr. Inger Havn
- Lindegård Petersen

(nr. 4) kl. 8- 850
- 9- 950

dansk ...............
regning .............

- G. Sørensen
- I. Berendt Petersen

(nr. 4) kl. 10-1050
- ll-ll50

regning .............
dansk ...............

- Edith Hansen 
- I. Ostermann

(nr. 2) kl. 8- 850
- 9- 950

regning .............
dansk ...............

- Grete Leth 
hr. J. Jacobsen

Hellig Kors skole, marts 1960. Gerda Mejer-Jensen.
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Gemmesider (fortsat fra side 2).

Praktiske oplysninger.

Gymnastikbad er efter skoledirektionens bestemmelse obligatorisk fra 4. klasse, hvis 
badeforholdene gør det muligt. Også her må børnene medbringe håndklæde. Fri
tagelse for længere tid kræver lægeattest. (Attest til lægens påtegning udleveres 
af skolen). Fritagelse for enkelte gange må skriftligt anmodes fra hjemmet. En 
sådan fritagelse kan kun gives for kortere tid og kun ganske få gange i løbet af 
skoleåret.

Indskrivning af børn til 1. klasse finder sted fra 1. september til 14. december i 
kontortiden. Børn, som fylder 7 år inden 1. august 1961 skal skrives i skole 
inden 14. december. Børn, som fylder 7 år senest 31. januar 1962 kan skrives 
i skole inden 14. december i år.

Udskrivning af elever kan kun finde sted, når følgende 2 betingelser er opfyldt: 
1) Eleven skal ved skoleårets slutning have gået i skole 7 år, og 
2) fylde 14 år senest 31. januar året efter.
Ingen myndigheder kan afvige fra disse bestemmelser.

Konfirmationsforberedelse — se dette hæftes side 3.
Skal elever fra andre klasser end nuværende 2. fm og III em gå til konfirmations
forberedelse, henvises de som nævnt til forberedelse uden for undervisningstiden. 
De fleste præster har også konfirmandhold om aftenen.
Salmebog og Ny Testamente kan lånes på skolen. Konfirmanderne har fri mandag 
efter konfirmationen. Hvor moderen er udearbejdende, kan de eventuelt få fri 
dagen før konfirmationen, hvis hjemmet fremsætter ønske derom. Søskende har 
fri de to første timer om mandagen.
Se endvidere side 3 om konfirmandrejser.

Forsømmelser. Bliver en elev syg, bedes det medelt skolen så vidt muligt samme dag, 
enten skriftligt pr. brev til skolen eller ved en skriftlig meddelelse til klasse
lærerne. Telefonisk henvendelse om forsømmelser kan kun modtages i kontortiden 
kl. 12-13. Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en 
blanket til brug for lægen. Bliver en elev syg flere gange inden for samme måned, 
kan skolen kræve lægeattest straks.
Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet 
tilladelse fra klasselæreren eller inspektøren.

Ulovlige forsømmelser må ikke finde sted. Der går alt for meget i stykker for børn, 
der forsømmer ulovligt. Det medfører unødvendige ubehageligheder for såvel hjem 
som skole.
Byærinder, hjælp i hjemmet, indkøb o. lign, skal henlægges til fridagene og de 
aftener, hvor butikkerne holder åbent længere end normalt.
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Ordensregler for Hellig Kors skole.

I skolegården.
1. Børn, der møder kl. 8, bør være her 5 minutter før. Det henstilles indtrængende til for

ældrene, at børn, der møder senere på dagen, ikke sendes for tidligt i skole, da de ved 
deres leg i skolegården forstyrrer undervisningen i klasserne.

2. Pigerne skal i frikvarteret være i pigegården, drengene i drengegården.
3. Klasser med fri opgang må ikke begynde opgangen, før gårdvagten giver tegn dertil.
4. Ophold i baggården, ved cyklerne og i forgårdene til gaden er forbudt.
5. Leg og unødvendigt ophold på toiletterne er forbudt.
6. Boldspil, kædetagfat og andre farlige lege er forbudt. Glidebaner og kasten med sne er 

ikke tilladt. Man må ikke stå op på bænkene.
7. I skoletiden må eleverne ikke forlade skolen uden tilladelse.
8. Det er forbudt at gå op i frikvarteret uden gårdvagtens tilladelse.
9. Klasser over 5. kl. har fri opgang. De mindre klasser stiller op i skolegården.

I bygningerne.
1. Op- og nedgang skal foregå på 2 rækker til højre ad trapper og gange. Klasser fra lavere 

etager holder tilbage for klasser oppefra. Er der vanskeligheder med den fri opgang Ifor 
nogle klasser, må de stille op i gården. Klasserne må kun gå til repos’en på 1. sal og vente 
der, til der gives tiladelse til videre opgang.

2. Klasser, der skifter lokale, må kun under lærerens ledsagelse gå til den nye klasse med 
taskerne eller anbringe dem på trappegangen med den smalle side mod væggen. Taskerne 
må ikke stå uden for det klasseværelse, der forlades.

3. Ordensduksene må kun opholde sig i klasserne i frikvartererne, hvis de har noget at be
stille, og de skal være forsynede med legitimation. Får en elev undtagelsesvis lov til at 
være oppe i frikvarteret, må vedkommende have en skriftlig tilladelse fra klasselæreren.

4. Ophold på trappegange og i faglokaler er ikke tilladt i frikvarteret, medmindre der er en 
lærer til stede.Ordensdukse, der ikke har noget arbejde, de skal udføre, kan sendes ned 
med klassen.

5. Når klassen er kommet op fra gården, stiller den op uden for klasseværelset, til læreren 
giver tilladelse til, at den må gå ind.

6. Efter spisefrikvarteret bringer ordensduksene klasseværelset i orden. Når klasserne' er 
gået ned, bringer ordensduksene madpapir og mælkekasser ned. Ordensduksene må sørge 
for, at der er orden uden for klasseværelset.

7. Det er forbudt at opholde sig ved åbne vinduer.
8. Tyggegummi er forbudt på skolen. Slik er kun tilladt ved særlige lejligheder. Frbgt 

skal helst spises i klassen, da mange ellers „glemmer" at anbringe æbleskrog, blommesten, 
bananskaller o. lign, i kasserne i gården.

9. Til kælderen er der kun adgang for klasser med time på hobbyrummet, elever til læge
værelset samt ordensdukse med kurve og mælkekasser. Tiloversblevne madpakker udleve
res kun kl. 13 og kun til børn, der af en af viceinspektørerne har fået lov til at gå ned 
at spise.

10. Glemmeskabet er åbent for 1. klasserne hver dag kl. 940-950. For alle andre klasser er 
der åbent i 12-frikvarteret.

11. Overtøj anbringes uden for klasseværelset.
12. Fundne sager afleveres til en af viceinspektørerne. Glemt tøj anbringes i glemmeskabet.
13. Der er bogeftersyn to gange om året. Forsætlig beskadigelse af skolens bøger eller inventar 

kan medføre erstatningspligt. Det samme gælder vinduer, der bliver slået i stykker.
14. Eleverne har pligt til at rette sig efter vagterne.
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