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Hellig Kors skole
Meddelelser om skoleåret 1960-61 
samt skema over årsafslutningen

Elevtegning 

fra lejrskolen



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. 1730-183“.

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 kl. 12. I Deres egen interesse 
bør De forsyne Deres barns tøj med navn, da det ellers ofte er umuligt at kende 
forskel på frakker, trøjer o.s.v. Glemmeskabet tømmes to gange om året: før jul 
og før sommerferien. Glemte værdigenstande opbevares hos viceinspektørerne. 
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 elskværdighed 
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.



Skolens distrikt.
omfatter følgende gader:

Baggesensgade Julius Thomsensgade, Smedegade
Bangertsgade lige nr. Solitudevej
Blågårdsgade Jægergade Stengade
Blågårds Plads Kapelvej Struenseegade
Brohusgade Kleinsgade Thorupsgade
Dosseringen Korsgade Tjørnegade
Ewaldsgade Murergade Todesgade
Fiskergade Nørrebrogade, Tømrergade
Gartnergade ulige nr. 1-67 Wesselsgade
Griffenfeldtsgade Prins Jørgensgade Vævergade
Hans Egedesgade Rantzausgade, Åboulevard 1-13 og
Hans Tavsensgade ulige nr. og 2-68 lige nr.
Henrik Rungsgade Rosenørns Allé 2—18 Ålykkes Passage
Herman Triers Plads Skyttegade
Jesper Brochmandsgade Slotsgade

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

Levald.
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, Gerda Sørensen.

Kommunelærere: Dea Andersen, Poul Andersen, Edith Hansen, Jørgen Chr. Jacob
sen, P. Borre Larsen, Birthe Høeg-Møller, Ester Lindegård Petersen, Olaf 
Mosegård, Inge Ostermann, Aase Rosenberg, Erik Schmidt, Poul Funding 
Sørensen.

Faste vikarer: Bodil Bekker, Asger Essendrop, Elisabeth Fledelius, Hans Kock, 
Agnete Larsen, Freia Nielsen.

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

lens renholdelse.
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Den 1. september tog overlærer frøken Rigmor Schmidt sin afsked efter 40 års 
arbejde ved Københavns skolevæsen. Mange elever, forældre og kolleger vil mindes 
og takke frøken Schmidt for hendes samvittighedsfulde undervisning, hendes venlige 
væsen og hendes aldrig svigtende trofasthed og hjælpsomhed.

Til sommerferien sagde vi farvel til hr. Ove Andersen, der kun havde været ved 
skolen i to år. Trods sin korte arbejdstid her var det lykkedes hr. Ove Andersen gen
nem sit dygtige arbejde at gøre sig næsten uundværlig. Vi savner ham og hans arbejde, 
men forstår, at han vil bruge sin uddannelse som cand. mag. i den højere skoles 
tjeneste.

To af skolens lærerinder — fru Inger Havn og fru Berendt Petersen har for tiden 
orlov fra skolevæsenet, men vi håber, de begge senere vil vende tilbage til os.

I stedet for disse lærerkræfter har vi fået en del nye.
Frøken Birthe Høeg-Møller vendte efter 5 års virke på Grønland tilbage til 

Københavns skolevæsen. Endvidere har vi fået en del faste vikarer, alle med fast 
skema, nemlig frøken Bodil Bekker, hr. Aage Essendrop, frøken Elisabeth Fledelius, 
hr. Hans Kock, fru Agnete Larsen og fru Freia Nielsen.

Vi byder alle disse nye medarbejdere velkommen til skolen og håber, de må 
komme til at befinde sig godt her.
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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.

I anledning af de indsendte byggeplaner har skolenævnet haft foretræde for hr. 
borgmester Weikop, der stillede sig yderst forstående over for vore ønsker. Endvidere 
har vi været medindbyder til to forældremøder, hvoraf det ene fandt sted i april 
måned, det andet i februar. Aprilmødet var et stort tilrettelagt arrangement for distrik
tets tre skoler og drejede sig om erhvervsvejledning. Det andet afholdtes i februar 
og havde hr. politiinspektør Jersild som taler. Begge møder har haft udmærket til
slutning.

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.

På skolenævnets vegne
Erik Petersen

Skolenævnets medlemmer:

Erik Petersen, forvalter, Baggesensgade 22, formand.
Ernst W. Schiødt, montør, Stengade 26A.
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 Karin Ågesen har i vinter været leder af skolebespisningen.
I indeværende skoleår gives der kun skolefrokost til børn, der indstilles dertil af 

lægen. Alle elever kan nu få mælk, og så at sige samtlige elever benytter sig af til
budet.

Skoleopsparing.
Der er i år solgt sparemærker for ca. 7000 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 2 klasser, der sparer sammen til en rejse, som tænkes foretaget i 
efterårsferien og skal gå til Østrig.
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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 yder erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

7



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, paradypen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens ellerlærerens hjem.
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Skoleåret 1960-61.
Skolens elevtal har gennem det sidste år holdt sig omtrent uforandret omkring 

900. 1 modsætning til de fleste andre steder i København vil børnetallet i dette 
distrikt ikke synke væsentligt i de nærmeste år.

Man har også i dette skoleår fra skoledirektionens side forsøgt at forskønne vor 
gamle skole. Trapper og gange er på 2. sal fikset op med en gang maling, og vi har 
fået en del nyt inventar samt en bedre belysning i nogle lokaler. Den kvindelige vice- 
inspektør har fået et pænt kontor. 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 marts 1960 til marts 1961, må vi, når vi tænker 

tilbage på året, der svandt, begynde i marts 1960.

Marts 1960.
8. Lærerkursus i anvendelse af teknisk apparatur.

18. Norsk rejselektor, hr. Rolf Ridar fra Oslo fortalte om Bergensbanen og Flåms- 
banen og viste to tonefilm. II u, II v, 6. bu, 2. fu og 2. fa forstod udmærket 
hans norske sprog.

22. Seksualforedrag ved dr. Asta Obæk for 2. fa + 2. fu piger.
29. Seksualforedrag ved dr. Asta Obæk for 2. fu drenge + drengene fra II u og II v. 
30. Seksualforedrag for pigerne fra II u og II v.

April.
Den første uge i denne måned stod i skolekomediens tegn. „Onkel Toms hytte" 

stod på programmet. Hr. Poul Andersen og hr. Erik Schmidt tog sig af instruktionen 
af de mange medvirkende, hr. Berendt Petersen og fru Ludo Hansen dirigerede ar
bejdet med kulisserne og salens udsmykning, hr. Jessen tog sig af scenen, hr. Ove 
Andersen af musikken, medens fru Lyngby havde arbejdet med dragterne og senere 
påklædningen under sig, og endelig fik hr. Jacobsen en mægtig træning i at være 
sminkør.

4 . og 5. april var der så skolekomedie med efterfølgende bal. Komedien blev en 
stor succes, og ikke mindre vellykkede var ballerne, hvoraf det første var for 5. og 
6. skoleår, det andet for klasserne fra 7. og opefter.
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„Onkel Toms Hylte”.

7 ., 8. og 9. april var der forestillinger for alle interesserede. Af hver solgt billet 
gik 25 øre til flygtningehjælpen.

2. 6. a og 6. A aflagde besøg ved H. C. Andersens grav i anledning af digterens 
fødselsdag og nedlagde blomster.

2. IV u havde klassefest med indsamling til flygtningehjælpen.
6. En udmærket film fra Schweiz vistes for ca. 250 elever.
5. -7. Optagelsesprøve til III em fra 10 skoler.
6. Sammen med Hans Tavsensgades skole og Seminarieskolen havde vi et erhvervs

vejledningsmøde. Efter en kort indledning i den lille gymnastiksal af erhvervs
vejleder hr. Kaj Sørensen åbnedes dørene til den store sal, hvor 32 repræsentan
ter fra forskellige erhverv havde taget plads ved borde rundt om i salen. Ele
verne i de store klasser i de tre skoler havde i forvejen meddelt, hvilke erhverv 
de gerne ville have besked om, og det var ved en enestående elskværdighed og 
imødekommenhed fra erhvervslivet lykkedes at skaffe fagfolk til at besvare ele
vernes forespørgsler. For at forkorte ventetiden kørtes der non-stop-erhvervs- 
film i den lille sal. Det var en udmærket aften.

22. Hr. Jacobsen og hr. Nissen stod som arrangører for et stort optog, som med 
Jernbaneorkesteret i spidsen drog gennem kvarterets gader for at samle ind til 
flygtningehjælpen. Børnene havde lavet en mængde plakater. Det var et festligt 
syn, og på godt en time kom der 807 kr. ind. Sammen med overskud fra skole
komedie og indsamlinger i klasserne resulterede det i, at vi kunne indsende 
1795,78 kr. til Danske Skolers Flygtningehjælp.
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Maj.
3. 2. fa besøgte Ryvangen.
5. III v på biblioteket
9. Il u på biblioteket.

11. 6. bu på Glyptoteket.
3. ,fu på biblioteket.

12. 2. fa på biblioteket.
II v på Nationalmuseet.

14. III u på biblioteket.

Juni.
10. 2 fu på Nationalmuseet.
16. 6. a på Nationalmuseet.

Maj.
18. II v på biblioteket.

II u på Nationalmuseet.
19. 2 fu på biblioteket.
20. III u på Rosenborg.
24. 2 fa på Nationalmuseet.
25. 6. bu på Nationalmuseet.

3 fu i folketinget.

20. Besøgsdag og mundtlig eksamen.
21. Besøgsdag og mundtlig eksamen.

Begge dage og den 20. om aftenen var der udstilling af elevarbejder i gymnastik
salen. Der var heldigvis mange besøgende, også om aftenen.

Afslutningsfesten fandt sted den 21. juni kl. 19 i gymnastiksalen, som var stu
vende fuld af elever og forældre, der var mødt op for at overvære udstillingen af 
eksamensbeviser, standpunktsbøger, afgangsbeviser, idræts- og svømmemærker 
samt præmier.

Følgende elever bestod mellemskoleeksamen:

Marianne Bech 
Katharina Borre 
Jette Melgård Christiansen 
Hanne Hansen 
Grethe Hendriksen 
Annelise Jensen 
Edda Jørgensen 
Jutta Meilshede 
Jette Olsen 
Hanne Wulff-Hansen 
Niels Andersen

Harro Christensen 
Erik Holm 
Kristian Jensen 
Per Madsen
John Poulsen 
Bernd Roosli 
Hans Henrik Tonsgård 
Conny Andersen 
Hanne Christensen 
Hanne Egbo 
Birte Jensen

Glenni Jensen 
Anne-Lise Johansen 
Anne Grethe

Schnegelsberg 
Kjeld Hansen 
Kjeld Hjorth 
Carsten Jensen 
Martin Poulsen 
Preben Rasmussen 
Ivan Sørensen 
Leif Sørensen

Foreningen „Norden“s præmier tildeltes.

Annelise Jensen Carsten Jensen

Flidspræmier tildeltes:

Hanne Wulff-Hansen
Niels Andersen
Birte Jensen
Ivan Sørensen

Bjarne Andersen 
Hanne Hundborg 
Kirsten Bruun 
Irene Kristensen

Sonja Monnerup 
Birgitte Nielsen
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K.D.A.K.’s æresdiplom for udmærket arbejde i skolepatruljerne:

Conny Andersen Hanne Hundborg Hanne Donner

Boghilsen til:
Edda Jørgensen Jette Olsen Erik Holm

Følgende har taget idrætsmærket:

Bronze: Bodil Andersen Helle Ploug
Karin Andersen Birte Rasmussen Joan Holm
Winnie Bøttern Gitte Thomsen Majken Møller
Birgit Hansen Kirsten Bruun Annelise Jacobsen
Hanne Jensen Hanne Pienå Hanne Kunz
Anette Johansen Hanne Kunz Grethe Sørensen
Laila Nielsen Marianne Jacobsen Hanne Blomberg
Connie Olsen Aase Lehd Marianne Jacobsen
Laila Padtoft Helle Christensen Lisbeth Vitting
Mona Thomsen Hanne Blomberg Inge Olsen
Solveig Jensen Irene Tjakke Marianne Ahlmann
Inger Jensen Evy Petersen Majken Jensen
Charlotte Andersen Merete Andersen Winnie Bendtsen
Anne-Marie Jensen Lya Nielsen
Marianne Jensen Vivian Miiggebier Guld:
Helena Christensen Jette Holst Kirsten Hansen
Lene Cordius Hansen Irene Kristensen
Ulla Hansen Sølv: Vibeke Tésik
Alice Høxbroe Solveig Jensen Anne Petersen
Annie Egbo Mona Thomsen Alice Nielsen
Kirsten Petersen Winnie Bøttern Karen Christiansen
Solveig Larsen Hanne Jensen
Kirsten Reckeweg Anette Johansen Sølv med emalje:
Inge-Lise Larsen Charlotte Andersen Alice Nielsen

En del klasser har fået svømmeundervisning i Østerbros svømmehal.
Nedennævnte piger har taget svømmemærker

Bronze (svømmeprøve) : Sølv (frisvømmer) .: Guld (livredder) : |
Lizeta Kiihlmann Majken Møller Conny Andersen.
Majken Møller Bente Petersen Edda Jørgensen
Bente Petersen Anne Petersen Anne Petersen
Annelise Jacobsen Annelise Jacobsen Bente Petersen
Bente Olsen Edda Jørgensen Majken Møller
Jette Larsen Jutta Meilshede
Hanne Christensen

12



Drengene har været mindst lige så flinke som pigerne til at tage svømmemærker. 
Flere har på én sæson taget såvel bronze- og sølv- som guldmærke. Desværre har vi 
i år ingen liste over de drenge, der har udmærket sig.

Før uddelingen af eksamensbeviser, præmier m. m. underholdt koret forsam
lingen under hr. Juel Nielsens ledelse. Nogle blokfløjtespillere, som debuterede ved 
denne lejlighed, spillede til nogle af sangene på deres instrumenter. Hr. Juel Nielsen 
havde kaldt programmet: Rundt i verden på sangens vinger. Med forbindende tekst 
af Ina hørte vi eksempler på canadiske, schwabiske, svejtsiske, franske og tyske 
folkemelodier.

Efter inspektørens tale til de udgående elever sang hele forsamlingen „Skolens 
sang“ — med tekst af frøken Estrid Jensen, ønskede hinanden en god ferie og sluttede 
med „Der er et yndigt land“.

August.
12. Skolen begyndte igen.
19. 1. klasserne begyndte.
30. 7. a tog på lejrskole til Mors.

Morsturen.

Da vi fik at vide, vi kunne komme på lejrskole, blev vi meget glade. Det var en 
lang rejse, og vi var allesammen meget trætte. Vandrehjemmet var dejligt og folkene 
var flinke. Vi var meget glade for at være der. Vi oplevede en masse, som jeg vil 
fortælle lidt om. Vi var blandt andet på en stor bondegård, og der var meget at se på. 
Der var meget pænt. Så var vi også på Højriis. Der boede en greve og grevinde, der
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havde to piger, som var komtesser. Så vil jeg fortælle lidt om Vesterhavet. Da vi kom 
dertil, gik vi først op i Hanstholm fyr, der er det kraftigste fyr i Danmark. Så kørte vi 
ned til vandet, og alle var i godt humør. Bølgerne var meget høje den dag. Så var vi 
også på Fur, der havde vi en dejlig dag, vi var oppe på „Bitte Jenses høj“, derfra 
kunne vi se langt omkring. Så var vi også i Tødsø kirke, og der spillede præsten på 
orgel for os. Det lød pænt. Desværre var der nogle der fik angina.

September.
5. 7 A på lejrskole på Thurø.

Den 5. september 1960 skulle 7. A på lejrskole på Thurø. Vi kom til at bo på 
Thurø kro, hvorfra vi tog mange udflugter til Svendborg og øerne. Den første 
dag startede vi kl. 10, for vi skulle til Smørmose strand. Sådan gik det næsten 
hver dag, vi kørte tidligt og kom sent hjem. Men de bedste dage var de dage, da 
vi skulle til Ærø og Tåsinge, fordi der skulle vi jo sejle det meste af turen. På 
Ærø så vi Flaske-Peters samling, som var meget smuk. Turen til Tåsinge var 
den længste tur, vi var på, fordi vi skulle ud at se Siø-dæmningen, og den tur var 
lang, og bagefter kørte vi til Christiansminde badestrand, hvor vi badede.
Disse dejlige dage gik alt for hurtigt, for den 12. september 1960 skulle vi hjem.

7. Idrætsdag.
8. Færdselsdag.

19. Udflugtsdag. 3. og 4. klasse i Zoologisk Have, andre klasser udflugt til forskel
lige steder.

21. III v og 3 fu rejste til Sønderjylland på lejrskole.

Her følger udpluk fra de dagbøger, III v skrev om deres lejrskoleophold:

Vi havde alle glædet os meget til lejrskolen i Kollund. Vi talte ikke om andet end 
lejrskole, lejrskole og atter lejrskole.----Vi ankom til vandrehjemmet i to hold, 
fordi bussen ikke kunne tage 54 personer.----Maden var alt andet end god.-----  
Fra vandrehjemmet kunne man se til Tyskland.----Vi kørte ad fjordvejen, hvor 
vi så den lille Okseø.---- Over Egernsund sejlede vi med Danmarks eneste 
trækfærge. Det var lige alt det, at busserne kunne være der. Nogle var bange for 
at sidde på bagsædet. Det hang ud over vandet.----På Dybbøl så vi skanserne, 
møllen og kanonerne. — Grev Schack sagde „du“ til kongen.----det var hunde- 
hamrende koldt. — Bagefter så vi Sønderborg slot, der er et kapitel for sig, — 
Vi fik en mægtig god fører, han fortalte alting, som om han selv havde oplevet 
det.
I Christiansfeld går gaderne vinkelret på hinanden.---- Indvendigt var kirken 
yderst nøjsomt udstyret.----Salen var meget lang og loftet det største i Norden, 
nemlig 60 meter.----Kirkegården er lige så ejendommelig som kirken, deif lig
ger kun en flad, firkantet sten på hver grav.----Selvfølgelig måtte vi smage på 
honningkagerne og pølserne.----Vi så også et hus, som grænsen „gik igennem". 
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---- Traveturen tilbage forekom mig længst, men det var nok fordi jeg havde 
vabler på begge mine fødder. — Båndoptageren gik på fuld drøn mens vi skrev 
dagbog. Så det var en dejlig dag. — Rudbøl er en mærkelig grænseby. Grænsen 
går midt i vejen. - Det var sjovt at se slusen ved Højer.----På Rømø bor ca. 
700 mennesker om vinteren og om sommeren 5-6000.---- Tyskerne køber 
mange grunde på Rømø, for at de kan vise deres børn, hvor de var under krigen. 
----Ved Urnehoved så vi Sønderjyllands landsting.-----Det var her, Britta faldt 
i vandet.----Vi holdt søndag om mandagen.-----I Flensborg var der nogle rigtig 
„bøvede" tyskere som fulgte efter os.----Vi handlede på livet løs for alle vore 
D-mark.----Vi håbede alle, vi skulle have båndoptager. Hr. Andersen sagde 
først nej, men vi fik det alligevel. —
1 Flensborg så vi Duborgskolen og det ny danske bibliotek. — Ved Sankelmark 
kæmpede københavnerne og vendelboerne.---- Da vi stod der ved Danevirke 
stod Bjarne Noer foran os, han havde en lange flænge i bukserne. Hr. Schmidt 
skulle da prøve at efterligne Noer, men det kunne han ikke, for hans bukser 
var ikke sådan, og hr. Schmidts sko var nypudsede.----Vi kørte forbi en skole, 
der hed sildesalatskolen. - Nydambåden blev fundet 1863 på Sundeved.----  
Slesvig domkirke har en af verdens smukkeste altertavler.

Oktober.
24. Fritidsklubberne startes.
27. Tonefilmsapparatet demonstreres.
28. Filmen „Den glemte landsby" i tilslutning til FN-dagen den 24.
29. III v konfirmandfest.

November.
1. Forældredag.
2. Forældredag.

Klassemøder for 1. klassernes forældre.
4. Seksualforedrag for 7. a, 7. A og 7. bu.
5. Bal for udgåede elever. Ved juleballet det foregående år, hvortil udgåede elever 

havde haft adgang, havde vi lovet at holde fest for udgåede elever i november, 
hvis de selv tog initiativet dertil. Da dette skete, blev festen en realitet, og der 
dannedes en festkomité, som skal arrangere festen til næste år (efterår 1961).

8. Børnene sang i Hellig Kors kirke.
9. Møde for 5. klassernes forældre.

11. 7. bu 2. seksualforedrag.

December.
2. 7. a 2. seksualforedrag.
6. Bankospil med det formål at skaffe penge til et nyt klaver til gymnastiksalen. 

Der indkom godt 1200 kr. Vi takker hjerteligt alle forældre, der har givet bidrag 
til klaveret.
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8. Skolepatruljerne holdt julehyggemøde.
I december måned holdt vi flere gange fælles adventssang i gymnastiksalen

21. 1. og 2. klasserne havde julefest. Hr. Juel Nielsen og fru Sørensen havde 
arrangeret et smukt krybbespil „Glæden hun er født i dag“. De små dansede 
rundt om juletræet og legede bagefter under fru Wilkens kyndige ledelse. De var 
først blevet trakteret med appelsiner i klasserne, hvor de holdt julefest med deres 
klasselærere. Såvel appelsiner som juletræet skænkedes af skolenævnet.

21. III v holdt julefest om aftenen.
22. Almindelig juleafslutning dels i gymnastiksalen, dels i klasserne.

Januar.
4. Den svenske rejselektor fortalte om Lunds domkirke for IV u, IV v, III u, III v 

og 3. fu.
10. 2 af vore skolpatruljepiger hædredes med udmærkelsestegn ved patruljefesten i 

Tivolis koncertsal.

Februar.
2. Politiinspektør Jersild talte for en fyldt sal om „Ungdomsproblemer".
8. 6. bu på Glyptoteket.
9. Gymnastikfilm for drenge.

10. Fastelavnsfest for 3. og 4. klasse. Der vistes filmen „Karius og Baktus" ; 
børnene slog katten af tønden. Præmier til kattedronninger og -konger. Is til alle. 
Salen var fint fastelavnspyntet med „hjemmelavede" arbejder.
Om aftenen fest for skolepatruljemedlemmer og andre elever, der har tillids
hverv. Film, tøndeslagning, præmier, dans og konkurrencer - alt arrangeret af 
fru Wilken.

15. Første nummer af skolebladet „Kvik" udkom.
16. Norsk rejselektor, hr. skoleinspektør Sætre fortalte 6. au, 6. av, 6. bu, 7. a, 

7. A og 7. bu om „Vestlandet - natur og folk".
23. Gymnastikfilm for piger.

Og hermed er vi nået til marts 1961.
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I fritiden.
Skolescene og =bio.

48 af vore elever har været medlemmer af skolescenen, 186 af skolebio, medens 
elever fra 3. f og IV em har kunnet få adgang til en af Det kongelige Teaters forestil
linger.

På skolescenen har yngste hold i år set: 
Vores egen ø.
Oliver Twist.
Niels Ebbesen.

Ældste hold har været præsenteret for: 
Ikke som de andre.
En sælgers død.
Niels Ebbesen.
Tolv vrede mænd (Det kgl. Teater).

Specielt for 5. klasser er blevet spillet 
eller vist:

Vores egen ø.
Oliver Twist.

I skolebio har været forevist: 
Mig og obersten. 
Sku ikke hunden. 
Robinson Chruso.
Henri Dunant.

Og af film:
Tranerne flyver forbi.
Den usynlige hær. 
En konge i New York. 
Resten er tavshed.

Den tavse verden. 
Odongo, Afrikas søn. 
Disney tegner og fortæller.

Frk. Jacobsen har påtaget sig arbejdet med skolescenen.

Blokfløjte.

Frøken Vangensøe Mortensen har undervist en del elever i blokfløjte.

Gymnastik.

7 . A har haft aftengymnastik under hr. Kocks ledelse.

Fritidsklubberne.

Der har været følgende klubber i gang:
1. Syklub. 5. Hobbyklub 1.
2. Bordtennis. 6. Hobbyklub II.
3. Bob og gymnastiklege. 7. Hobbyklub III
4. Kjolesyning.

Klubledere: Hr. Hilmer, frk. Fledelius, fru Lise Pedersen, hr. Eivin Mejer- 
Jensen, frk. Birgit Hesse, frk. Anni Høier, fru Kjøller.
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Norge.
3 af vore drenge fra 7. A har været på vinterferie på „Lysebu" ved Oslo i tiden 

30. januar-18. februar. De heldige var René Mogensen, Kurt Jensen og Ole Jensen.

Vi var 30 drenge og 30 piger på det hold som Kurt, Ole og jeg var på. Holdet 
skulle til Norge i 11 dage. Vi mødtes på Larsens plads i København, hvorfra vi skulle 
sejle med „Prinsesse Margrethe" til Oslo.

Båden ankom til Oslo næste dags morgen. På havnepladsen holdt 2 store buSser, 
som „vi“ skulle med, for Lysebu ligger en halv times kørsel fra Oslo. Da vi ankom 
til Lysebu, fik vi et ordentligt morgenmåltid. Da vi havde spist, fik vi alle udleveret 
ski, overtræksbukser og anorak. Alle for nu ud. De skulle ud at prøve skiene. Om 
eftermiddagen skulle vi på Toom Murstads skiskole, hvor vi lærte en bunke ting. 
Dagene gik alt for hurtigt. En søndag var vi på en 6 timer lang tur ud i Nordmarken. 
Vi så forskellige ting, bl. a. en helt ny norsk skole, som hed „Voxen". Der var tele
foner på klasseværelserne. Vi så også gymnastiksalen, hvor der var indbygget scene. 
Redskabsrummet var også indbygget, alt passede sammen. Men dagene gik som sagt 
meget fornøjeligt, så afrejsen kom alt for hurtigt, syntes vi.
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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.

Tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni
begge dage fra kl. 8—12, er elevarbejder udstillet i gymnastiksalen. 
Desuden er der åbent de samme steder mandag kl. 19-20.

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

hvor uddeling af eksamensbeviser, afgangsbeviser, flidspræmier m. m. 
vil finde sted.

Omflytningen finder sted torsdag den 22. juni.

1. feriedag er fredag den 23. juni.

1. skoledag efter ferien er mandag den 14. august. For 1. klasserne 
begynder skoleåret mandag den 21. august.

Ved skoleårets slutning vil jeg gerne bringe alle, der har tilknyt
ning 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 1961.

Gerda Mejer-Jensen.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

III u (nr. 25) kl. 8-1050 regning ............. hr. Borre Larsen
III v (nr. 20) kl. 8-1050 historie ............. - Poul Andersen
3 fu (nr. 11) kl. 8- 850 dansk ............... |

9 - 950 geografi ......... ! - Erik Schmidt
- 10-1050 historie ............. I
- 11-1150 religion ............. fr. I. M. Jacobsen

7 bu (nr. 18) kl. 8- 850 tysk ................... - Freia Nielsen
9- 950 naturhistorie .... - Irene Jensen

- 10-1050 fysik ................. hr. Arne Jessen
- 11 — 1130 religion ............. - K. Juel Nielsen

6 bu (nr. 16) kl. 8- 850 dansk ............... - K. Juel Nielsen
9 - 950 fysik ............. - Arne Jessen

- 10-1050 regning ............. fr. B. Høeg-Møller
6 au (nr. 3) kl. 9- 95° dansk ............... |

. ।hr. J. Hjelme- 10-1050 historie ..............I '
- 11-1150 regning ............. - Funding Sørensen

6 c (nr. 12) kl. 9— 95° sang ................. - K. Juel Nielsen
- 10-1050 dansk ................ I „ „

,, , ,50 , , (fr. B. Bekker- 11—1150 engelsk ........... I
5 a (nr. 14) kl. 9- 95<> regning ............. hr. J. Jacobsen

- 10-1050 dansk ............... fr. I. M. Jacobsen
- 11-1150 naturhistorie .... - Irene Jensen

5 b (nr. 8) kl. 8- 85° dansk ................ | „ r
_ „ ( - G. Levald9 - 9 geografi ............. '

- 10-1050 regning ............. - Dea Andersen
4 A (nr. 7) kl. 8- 85° dansk ................ 1 D D M „„ . (hr. B. B. Møller- 9- 9 regning .............J

- 10-1050 religion ............. - A. Essendrop
4 b (nr. 9) kl. 8- 850 dansk ............... 1

9- 95° regning ............./ - Funding Sørensen
(geo.) - 10-1050 geografi .............

Gæstelærer.
hr. M. Ljungcrantz 

- O. Mosegård
fr. B. Bekker

- Nete Larsen
- Irene Jensen
- Ludo Hansen
- E. Fledelius
- Aa. Rosenborg 

hr. Berendt Petersen 
fr. E. Fledelius
- Aa. Rosenberg

- E. Fledelius

hr. Hans Kock
fr. Ludo Hansen
hr. Arne Jessen
- A. Essendrop
- K. Juel Nielsen 

fr. Nete Larsen

- Gerda Sørensen

- I. Ostermann
hr. A. Essehdrop 
fr. E. Hansen

- Th. Wilken
hr. Berendt Petersen 
fr. B. Høeg-Møller 
hr. J. Jacobsen

fr. Th. Wilken

- E. Hansen
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Lærer. Gæstelærer.
4 c (nr. 13) kl. 8- 85° dansk ...............  fr. Nete Larsen hr. Hans Kock

9- 950 religion ............. - H. Eyermann fr. Freia Nielsen
- 10-10°° regning ............. - Nete Larsen - I. Ostermann

3 a (nr. 10) kl. 8- 8°° dansk ............... - Gerda Sørensen
9- 950 regning ............. - B. Bekker

3 u (nr. 9) kl. 10—1050 dansk ............... - Aa. Rosenberg
- 11-1150 regning ............. - Dea Andersen

2 v (nr. 6) kl. 9- 95° dansk ...............  hr. Berendt Petersen
- 10-1050 regning ............. fr. Freia Nielsen

1 a (nr. 4) kl. 8- 850 dansk ............... - H. Eyermann
9- 950 regning ............. - Dea Andersen

ONSDAG DEN 21. JUNI

[I I u (nr. 25) kl. 8-1050 tysk ................. . fr. Dea Andersen fr. Freia Nielsen
11 1 V (nr. 4) kl. 8-105° engelsk ........... . - G. Mejer-Jensen hr. B. B. Møller
7 A (nr. 15) kl. 8- 85°

- 9- 950
emneundervisn.
emneundervisn.

J hr. Sv. Jensen fr. E. Lindegård 
- Irene Jensen

- 10-1050 regning ........... - Erik Schmidt - B. Høeg-Møller
- 11-1150 gymnastik ....... - Sv. Jensen hr. Berendt Petersen

7 a (nr. 12) kl. 8- 85°
- 9- 950
- 10-1050

fysik ...............
engelsk ...........
dansk ..............

. fr. Aa. Rosenberg
- 1. Ostermann

y - Edith Hansen

fr. I. M. Jacobsen 
hr. Hans Kock 
fr. Ludo Hansen

- 11-11°" geografi ........... - B. Høeg-Møller
5 av (nr. 16) kl. 8- 85° dansk .............. /hr. M. Ljungcrantz

- 9- 950 geografi ...........
- Ludo Hansen

- 10-1050 naturhistorie ... - Berendt Petersen - Irene Jensen
5 A (nr. 3) kl. 8- 85° dansk .............. - O. Mosegård - B. Bekker

- 9- 950 regning ........... - Ftinding Sørensen }hr. J. Jacobsen
- 10-1050 gymnastik ....... - Hans Kock

5 B (nr. 13) kl. 9- 95° regning ........... - 0. Mosegård fr. B. Høeg-Møller
- 10-1050 dansk .............. । - Borre Larsen - B. Bekker
- 11 —1150 historie ........... - E. Fledelius

4 a (nr. 10) kl. 8- 85° regning ........... . fr. Nete Larsen hr. Poul Andersen
- 9- 950 dansk .............. } - E. Lindegård fr. Aa. Rosenberg
- 10-1050 historie ........... hr. Sv. Jensen

1 b (nr. 14) kl. 8- 850 regning ........... - Edith Hansen fr. H. Eyermann
- 9- 95° dansk ........... । - I. M. Jacobsen- 10-1050 religion ........... hr. A. Essendrop

3 V (nr. 7) kl. 8- 85° regning ........... . hr. Funding Sørensen
- 9- 950 dansk .............. . fr. H. Eyermann

2 a (nr. 4) kl. 8- 85° dansk .............. - I. Ostermann
- 9- 950 regning ........... - Edith Hansen
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Lærer.

2 u (nr. 5) kl. 8- 850 dansk ........
9- 950 regning ......

.....  hr. A. Essendrop

...... - Erik Schmidt
2 x (nr. 2) kl. 8- 85“ dansk ........

9- 950 regning ......
..... - J. Jacobsen
.....  fr. B. Bekker

1 u (nr. 5) kl. 10-1050 regning ......
- 11-1150 dansk ........

...... hr. 0. Mosegård

...... - Hans Kock
1 V (nr. 6) kl. 8- 85° dansk ........

9- 950 regning .....
.....  fr. B. Høeg-Møller
...... - Nete Larsen

1 X (nr. 2) kl. 10-1050 dansk ........
- 11-1150 regning ......

...... - E. Fledelius 

.....  hr. J. Jacobsen

Hellig Kors skole, marts 1961.

Gerda Mej er-Jensen.

22



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 man skriftligt anmode om 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 1962 skal skrives i skole 
inden 14. december. Børn, som fylder 7 år senest 31. januar 1963 kan skrives 
i skole inden 14. december i år.

Udskrivning af elever kan kun finde sted, når følgende 2 betingelser er opfyldt: 
Eleven skal

1) ved skoleårets slutning have gået i skole i 7 år, og
2) fylde 14 år senest 31. januar året efter.

Ingen myndighed kan afvige fra disse bestemmelser.

Konfirmationsforberedelse — se dette hæftes side 7.
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 tre første timer om mandagen.
Se endvidere side 7 om konfirmandrejser.

Forsømmelser. Bliver en elev syg, bedes det meddelt 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 forældrene, 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 over 5. kl. har fri opgang. De mindre klasser stiller op i skolegården.
4. Klasser med fri opgang må ikke begynde opgangen, før gårdvagten giver tegn 

dertil.
5. Ophold i baggården, ved cyklerne og i forgårdene til gaden er forbudt.
6. Leg og unødvendigt ophold på toiletterne er forbudt.
7. Boldspil, kædetagfat og andre farlige lege er forbudt. Glidebaner og kasten med 

sne er ikke tilladt. Man må ikke stå op på bænkene.
8. I skoletiden må eleverne ikke forlade skolen uden tilladelse.
9. Det er forbudt at gå op i frikvarteret uden gårdvagtens tilladelse.

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.
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 bestille, og de skal være forsynede med ordensduksebånd. Får en elev 
undtagelsesvis lov til at være oppe i frikvarteret, må vedkommende have en 
skriftlig tilladelse fra klasselæreren. Den gælder kun 3 dage.

4. Ophold på trapperne og i faglokaler er ikke tilladt i frikvarteret, medmindre 
der er en lærer til stede. Ordensdukse, der ikke har noget arbejde, de skal ud
føre, skal gå 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 klas
serne er gået ned, bringer ordensduksene madpapir og mælkekasser ned. Or
densduksene må sørge for, at der også 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. 

Frugt skal helst spises i klassen.
9. Til kælderen er der kun adgang for klasser med time på hobbyrummet, elever 

til lægeværelset samt ordensdukse med kurve og mælkekasser.
10. Glemmeskabet er åbent for 1. klasserne hver dag kl. 9'10—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 glem

meskabet.
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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