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Hellig Kors skole

1961-62



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—1830.

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

Lægeværelsets telefon: Nora 9125.

Børnenes kontor 
Blokfløjteundervisning 
Feriebilletter 
Feriekolonier 
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 i 12-frikvarteret, for 1. klasserne dog i 1 O-frikvarteret. 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 kun at give børnene penge med i skole, når de skal 
bruges på skolen (sparemærker, billetter, skolescene m. m.). 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 gymna
stiktimerne.

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.

2



Skolens distrikt
omfatter følgende gader:

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

Ålykkes Passage

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

run Levald.
Overlærere: fr. Harriet Eyermann, fr. Inger Marie Jacobsen, fr. Irene Jensen, hr. 

Svend Jensen, hr. Arne Jessen, hr. Peter Borre Larsen, hr. Mogens Ljung- 
crantz, hr. Børge B. Møller, hr. Kaj Juel Nielsen, hr. Ib Berendt Petersen, 
fr. Aase Rosenberg, hr. Erik Schmidt, fr. Gerda Sørensen.

Kommunelærere: fr. Dea Andersen, hr. Poul Andersen, fr. Elisabeth Fledelius, 
fr. Edith Hansen, hr. Jørgen Chr. Jacobsen, hr. Mogens Johansson, hr. Hans 
Kock, fr. Agnete Larsen, fr. Ebba Mosegård, hr. Olaf Mosegård, fr. Inge 
Ostermann, hr. Poul Funding Sørensen, fr. Ellen Widding.

Andre lærere: fr. Else Ludo Hansen, fr. Thora Wilken, hr. Asger Essendrop, hr. 
Børge Nissen.

Faste vikarer: fr. Inge Lise Rubin, fr. Bente Thygesen.
Skolebetjent: hr. Egon Lux.
Skolebetjentens medhjælper: hr. Rasmus Jørgensen.
Skolelæge: dr. Palm Præst.
Skolesundhedsplejerske: fr. Karen Johansen.
Skolebespisningen : fr. Katinka Jensen.
Skolebadning: fr. Alice Lux.
Desuden rengøringspersonalet.
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Afsked.
Efter en 42 års lang arbejdsdag er fr. Estrid Jensen den 1. februar gået af med 

pension.
Det er yderst få, der som „frøken Estrid'1 når at være 41 år på samme 

arbejdsplads, men sådan var det. Hun har været på Hellig Kors skole i hele 41 år. 
Her følte hun sig hjemme. I dette kvarter er hun vokset op. I denne del af byen 
bor hun stadig. En ægte „Nørrebroer" af de bedste.

De sidste år har frøken Jensen været syg. Vi har savnet hende og vil gøre det 
fremover. Vi beundrede den energi og dygtighed, hun før sin sygdom lagde for 
dagen. Den var for hende noget selvfølgeligt, men i endnu højere grad savner og 
mindes vi hendes varme smil, hendes lune blink i øjet — alle hendes små morsomme 
bemærkninger, der gjorde læreren og mennesket til ét. S. J.

Til sommerferien 1961 sagde fru Lindegård farvel til os, idet hendes mand var 
blevet udnævnt til sømandspræst i Newcastle, England. Fru Lindegård var en dygtig 
og samvittighedsfuld lærerinde, hvem vi skylder tak for den tid, hun har været 
her. Vi har dog den glæde stadig at have kontakt med fru Lindegård, og - hvem ved! 
- måske dukker hun op her en skønne dag igen.

Den 1. december tog fru Birthe Møller sin afsked fra skolevæsenet. Fru Møller 
havde ganske vist kun været her godt et års tid, men dog længe nok til, at hun er 
savnet i kollegernes kreds og af eleverne.

Nye ansigter.
I stedet for disse kolleger har vi fået nogle nye.
Hr. Mogens Johansson kom hertil fra Rådmandsgades skole, fru Inge Lise Rubin 

fra Nyboder skole, fru Ebba Mosegård fra Hans Tavsensgades skole og fr. Widding 
fra Frankrig. Hertil kom fra 1. februar fr. Bente Thygesen. Endelig har et vakant 
skema været læst af hr. Børge Nissen.

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

Dødsfald.
En dag i marts modtog skolen et smerteligt budskab.
Vor viceinspektrice gennem 28 år, Inger Aaby, var død.
Frk. Aaby forlod sit skolearbejde i 1954 på grund af alder, men ingenlunde 

ældet. Med interesse fulgte hun livet på sin gamle arbejdsplads, og af og til virkede 
hun som vikar, når ingen yngre assistenter var ledige.

Her bragte hun stadig med sig hele sit fond af aktivitet, humør og evnen til at 
få det vanskeligste til at gå som en leg, til at få de forskelligste elever til at arbejde 
mod samme mål, til at løfte i flok.

Her udfoldede hele hendes rige personlighed sig, nu som i gamle dage.
For den, der har haft den glæde som klasselærer at føre nogle af frk. Aabys 

tidligere elever op til skolens afsluttende eksamen, forekommer det som en karak
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teristisk afrunding af billedet af mennesket Inger Aaby at læse i en dansk stil „Min
der fra min første skoletid" :

„Selvfølgelig lærte vi en mængde i frk. Aabys timer, men det, vi husker bedst, 
er alligevel frøkenens evne til at hygge om et fødselsdagsbarn i klassen eller forme 
en hilsen fra os hjem til en syg kammerat."

Den fremragende pædagog, den idérige inspirator, den trofaste ven.
Sådan vil elever og lærere i taknemmelighed bevare mindet om frk. Inger Aaby.

J. N.

Skolenævnet.
Vi har i skolenævnet haft en del møder i årets løb og behandlet sager vedrørende 

skolen. I enkelte tilfælde har skolenævnet været medvirkende til, at problemer 
med hensyn til ulovlige forsømmelser er blevet løst på tilfredsstillende måde.

Det sker, at elever, der har påbegyndt 8. skoleår og derfor, som loven kræver, 
gennem deres forældres underskrift på den dertil foreskrevne blanket, er gået ind 
på at fuldføre hele 8. klasse, i løbet af skoleåret får en længe ønsket læreplads. 
Hvis der foreligger et dokumenteret tilbud om en sådan læreplads, kan skolenævnet 
undertiden give tilladelse til, at eleven udskrives midt i skoleåret, men drejer det 
sig om løst arbejde, vil skolenævnet som regel ikke godkende, at eleven holder op 
med at gå i skole.

Foruden de normale skolenævnsmøder har vi været medarrangører af forældre
mødet i forbindelse med bogugen. Mødet var godt besøgt. I april bliver der igen 
forældremøde med et pædagogisk emne.

Tak for i år!
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 14’.
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Skolelægeinstitutionen.

Skolelægen og skolens sundhedsplejerske yder os lægekyndig bistand. Ved ud
talelser om eleverne til andre myndigheder udtaler skolelægen sit lægelige skøn 
til supplering af lærerens pædagogiske.

Det er skolelægen og klasselæreren i forening, der afgør, hvorvidt et barn 
bør sendes på koloni eller trænger mere til at passe sit skolearbejde. Koloniophold 
flere år i træk sætter ofte barnet tilbage, skolemæssigt set.

Det er skolelægen, der gør læreren opmærksom på det, hvis et barn af læge
lige grunde bør have en særlig behandling.

Undertiden får hjemmene tilbud om enkelte vaccinationer gennem skolelægen, 
men ellers bedes man erindre, at skolelægen ikke er behandlende læge. Syge børn 
må søge behandling hos hjemmets egen læge.

Skoletandlæge.

Endnu har vi ikke selv tandklinik, så eleverne må stadig gå til tandbehandling 
på Stevnsgades skole. Kun børn fra 1. klasse til og med 6. klasse kan få tandpleje 
gennem skolen. Til de øvrige ydes der tandlægehjælp, hvis de da ikke er selvstæn
dige medlemmer af en sygekasse. Skemaer til denne tandlægehjælp fås på kontoret.

Hvis et barn ikke skal benytte skoletandlæge, må hjemmet meddele skolen 
det skriftligt. Barnet kan da ikke senere få behandling på skoletandklinikken.

Skolebespisningen.

I indeværende skoleår gives der kun skolefrokost til de børn, der indstilles 
dertil af skolelægen. Alle elever kan få mælk - sødmælk eller kærnemælk.

Sparemærker.

Hver fredag kan der købes sparemærker på kontoret. I efterårsferien var elever 
fra IV u og IV v for sammensparede penge på en dejlig tur til Østrig.

Der er i år solgt sparemærker for godt 10.000 kr.
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Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektionen opnået enighed om følgende 
ordning:

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra 7. hovedskoleklasse, således at den 
væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for disse klassetrin.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse, 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. Konfirmander fra 
andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til forberedelse uden 
for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
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.

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 erstat
ningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at 
der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre be
klædningsgenstande; disse må af eleverne eventuelt 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, infuenza, 

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.
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Glimt fra skoleåret 1961-62.

Marts.
14. Resultatet af anstrengelserne og bidragene til bankospillet — det nye klaver - 

ankommer.
17. Skolebal for 5. og 6. klasserne. Alle morede sig overdådigt. I „restaurationen" 

serveredes pølser og coca-cola, og i den store sal gik dansen lystigt, undertiden 
afbrudt af underholdning.

18. Der skulle den dag have været skolebal for de større elever, men det aflystes 
på grund af melodi-grand-prix.

20. 579,20 kr. afsendt til Congo-hjælpen.
27. 7A på Nationalmuseet.

I slutningen af marts var tre piger på „Lysebu" i Norge. Her følger et brev fra 
en af dem.

Kære allesammen.

Vi er kommet godt herop trods den store søgang. I kan tro, vi har det godt 
og får en pragtfuld mad. Vi ligger på 3-mands-værelse og har hver et skab. Der er 
også et skrivebord, dog ikke til hver. Vi må være fælles om et badekar!

Vi har været ude at stå på ski. Det er skægt og ikke så svært. De sidste dage 
har det været snestorm, så de to dage har vi bare været ude at gå, for så måtte vi 
ikke stå på ski. Det er for farligt, siger man.

En af dagene var vi oppe på sæteren. Vi travede på vore flade konvolutter 
ca. 30 km - pyh ha.

Forleden aften var der en mand, der skulle lære os nogle norske sange, og 
ind mellem havde vi konkurrencer. Nej, hvor vi grinede.

En anden aften kom der en norsk skuespiller, der fortalte os nogle historier, 
mens vi sad i pejsestuen. I kan tro, det var hyggeligt.

Det er nogle flinke lærere og lærerinder, vi har med. 1 dag har vi været på 
skiskole og lært en hel masse. Inden vi tager på tur, bliver vi klædt i blå dragter 
og røde tophuer, så vi ser dejlige ud.

Her er slet ikke så koldt - bare 10 graders kulde. Vi skal spise til aften kl. 5 
og være i seng kl. 910.

Hvordan mon det ellers går på skolen? Håber, I får bestilt noget. Husk nu 
på fysikken og gør jer umage i gymnastik.

Hilsen fra R + I.

P.S. God arbejdslyst - for det har vi med skiene. Så tales vi ved efter påsken.

Hilsen Grevinderne.
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April.
5. Forældremøde for 7. klasse.
7. 6 au på Nationalmuseet.
8. 3 fu på Charlottenborg.

10. 2 uv drenge brillerede under hr. Kocks ledelse ved en godt besøgt gymnastik
opvisning for deres forældre.

11. 6 bu på Thorvaldsens museum og i Frue Kirke.
13. „Nordens Dag“ fejredes for de større klasser i Gymnastiksalen med tale, sange, 

oplæsning og film på færøsk, svensk, norsk og dansk.
18. III u klassemøde om lejrskole på Thurø.

Her følger en lille beretning om, hvad man kan opleve på lejrskole på den 
dejlige ø.

III u’s lejrskole på Thurø den 5.-12. maj 1961.

Den 5. maj kl. 745 mødtes III u på Københavns hovedbanegård. Turen gjaldt 
den lille ø Thurø i Det fynske Øhav, hvor en kro skulle bestormes af en flok glade 
københavnere, som havde fået en ekstra ferie.

Selve turen forløb vel. Een havde fået den smarte ide at tage et spil kort med, 
så nogle fordrev tiden med at spille whist, mens andre hørte på Esters guitarspil.

Vi ankom til Svendborg efter en ikke helt beregnet tur med bus. Her fik vi 
udleveret vores cykler, som var sendt i forvejen og kørte derfra over en 3 km lang 
dæmning til Thurø. Med klingende cykelklokker arriverede vi til Thurø kro, hvor 
vi skulle slå vores folder de næste otte dage. Vi blev budt velkommen af kroens 
værtinde, som forkyndte, at et kaffebord stod dækket til os. Forinden havde vi fået 
ordnet indkvarteringen. Fire værelser var stillet til vor rådighed, og på disse skulle 
vi så fordeles. Alt gik over al forventning. Hurtigt fik vi anbragt vores bagage og 
soveposer og buldrede ned ad trappen for at få noget at spise. Mens vi sad og spiste, 
kom en stor dopperman-pincher ved navn Hansen ind. Særligt at bemærke ved Han
sen var, at når det kløede på den, så lagde den sig og løftede bagbenet for at klø 
sig, som om det var en større anstrengelse for den. Den havde vi meget sjov med. 
En arbejdsplan blev også udgivet. Det blev bestemt, at et hold på tre ad gangen 
skulle skiftes til at dække morgen- og aftensbord og vaske op. Til frokost var vi jo 
næsten aldrig hjemme og havde da madpakker med.

Da vi havde drukket kaffe, måtte vi gøre, som vi ville, hvad vi naturligvis 
straks benyttede os af. Efter at egnen omkring kroen var blevet udforsket efter 
bedste evne, stillede vi kl. 18 til aftensmad. Menuen var sagosuppe og bøf.

De følgende dage skulle vi så køre rundt på øerne. Først var vi hele Thurø 
rundt. Her gjorde vi vores første fadæse. Ved Gråsten klint stillede vi cyklerne 
ved en sumpet markvej for at komme hurtigt ned til vandet. Men det skulle vi aldrig 
have gjort. En bonde, der var en temmelig striks herre, ejede marken, og han 
bad os venligt forsvinde hurtigst muligt. Vi måtte så flytte vore gangere, men 
nåede dog klinten ad anden vej i god behold. Nede på strandbredden var der mange 
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forsteninger af vættelys og søpindsvin, og vi fandt også en mængde sjove sten med 
mærkelige faconer.

På vejen ud bør det bemærkes, at vi havde et lille uheld. Hvordan det gik til, 
ved jeg ikke rigtigt, men ikke desto mindre tog Jonna sig en lufttur hen over sin 
cykel. Det glemmer hun sikkert aldrig. Men bortset fra den småregn, som begyndte, 
gik hjemturen glat.

Næste morgen, da vi skulle til Tåsinge og Langeland, fik vi at vide, at der 
havde været snak og støj fra et af værelserne. Klokken to om natten havde frøken 
Irene Jensen banket på døren til drengenes værelse og bedt om nattero, men hvad 
der foregik bag døren, kunne hun ikke vide. Dér sad Borre Larsen plus vores kort
spillende forbund og hyggede sig med en gang natte-whist. Jo vist gik det lystigt 
til. Vi startede vore flotte dollargrin og satte kursen mod Svendborg, hvorfra vi 
sejlede med en lille færge til Vindeby. Da vi også skulle et smut til Rudkøbing, og 
tiden var knap, kørte vi hurtigt over Tåsinge til Siø, hvorfra færgen sejlede. Fordi 
vi havde så lidt tid, og for at vi kunne nå det, fik vi en flink mand i en bil til at 
køre vores papkasse med maden til færgelejet, og så spurtede vi alle derned. Frøken 
Jensen løb for at komme med. Jeg tror, hun satte rekord i 200 meter løb. I havnen i 
Rudkøbing spiste vi vores mad og fik lov at gå lidt rundt i byen. Men for ikke at slåebe 
rundt på kassen med resten af maden satte vi den ind hos en ismand og lovede at 
hente den, når vi kom tilbage. Imidlertid gik det hverken værre eller bedre end, at da 
vi nåede omtrent midt på Tåsinge, kom vi pludselig i tanker om de glemte madpakker. 
Mærkeligt nok var der ingen, der ville påtage sig at køre tilbage efter dem. Vi nåede 
godt hjem og kom lige til aftensmåltid. Det var dejligt, især da det havde været en 
lang tur.

Om aftenen vandrede vi ofte alle ind på værelset, hvor Helle og Ester Sov, 
og her snakkede vi og hyggede os, mens Helle og Ester spillede på guitar. Somme-

Gitte studerer nedbrydningen af Gråsten klint.
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tider om aftenen slog nogle sig ned på en seng med en god kriminalroman, andre 
så fjernsyn eller spillede kort. En enkelt biograftur blev der også tid til.

De to følgende dage var vi inviteret til Svendborg stålskibsværft, hvor vi blev 
vist rundt. Derefter var vi på konservesfabrikken, hvor vi så hele processen fra de 
rå grøntsager til dåserne, og endelig var vi på Ollerup Gymnastikhøjskole, stiftet 
af Niels Bukh.

Den sidste udflugt, vi var på, gik til Ærø. I strålende solskin og fint sejlvejr 
gik vi om bord på færgen, som skulle føre os til den dejlige ø. Selvom det var en 
dejlig tur, fandt vi dog hurtigt ud af, at tiden måtte udnyttes. Den evigt spillende 
kortklub slog sig ned i nogle saloner for sig selv og lagde deres viden for dagen. Kun 
få så omgivelserne, og mange fandt det behageligt at krybe ind i et hjørne for at sove.

Vi suste igennem Ærøskøbing til Marstal ad en utrolig omvej forresten, men 
nåede dog at spise frokost i havnen. Her gik Helles kæde af cyklen, og dér stod 
hun i hvid festonbluse med olie til albuerne og maste for at sætte kæden på, alt 
imens hun kom med smigrende bemærkninger om de galante drenge i klassen. 
Padtoft forbarmede sig dog over hende til sidst. Stadig videre, så drev vi lidt 
rundt, inden den svagelige del af flokken, som ikke formåede at strække ud og 
køre til Voderup Klint, kørte tilbage til Ærøskøbing sammen med frøken Irene 
Jensen, mens elleve stærke cykelryttere besteg deres køretøjer og tilbagelagde 
atten kilometer på ca. 40 minutter, dog med en afbrydelse ved et ishus, hvor vi 
også fik en spand vand. Ude ved klinten soppede vi lidt i vandet, og bagefter 
klatrede vi op ad skrænten. Padtoft skulle selvfølgelig op, hvor der var vanskeligst 
at klatre. Et par meter fra kanten blev han da også siddende fast, lidt bleg om 
næsen ganske vist, imens vi andre kom med muntre tilråb. Han svarede os med 
nogle meget grimme ord, som vi helst ikke forstod. Omsider kom han dog op. 
Efter nedstigningen overværede vi begravelsen af Borre Larsens ølflaske, hvis for
nemme gravskrift lød: „Her hviler min tomme ølflaske. Du var en trofast kammerat, 
men dit liv var kort og tyndtflydende'1. Tilbageturen foregik hurtigt, og i Ærøs
købing havn stødte vi til de andre. Vi blev hurtigt enige om, at de var gået glip 
af det bedste ved hele turen.

Om aftenen havde vi afslutningsfest med musik og dans, hvor Padtoft udfol
dede sig som rocksanger, en grangivelig efterligning af Elvis Presley i lommeformat.

Morgenmaden næste dag blev spist i hast, cyklerne blev belæsset med bagage, 
og vi kørte til Svendborg. Her entrede vi toget til Nyborg og sejlede over Store 
Bælt til Korsør, hvor vi besteg toget til København, hvilket var rejsens sidste etape.

Efter en vellykket rejse nåede vi Hovedbanegården, hvor vi skiltes og drog 
hver til sit.

L. K.

24. 4c på Tuborg.
5b i Charlottenlund for at se akvariet.

25. 7a på Rosenborg.
26. 6c på Nationalmuseet.

7bu på Biologisk Studiesamling.
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Maj.
6. Ulv på week-end. 

Og så var det eksamenstid. 
30. 7A på Nationalmuseet.

Juni.
1. 7a på Thorvaldsens museum.
2. 6au på Glyptoteket.

14. 6bu på Biologisk Studiesamling.
15. 3v på Nationalmuseet.

3fu på Biologisk Studiesamling.
16. 7A på Carlsberg.
20. og 21. juni - Besøgsdage og mundtlig eksamen.

Begge dage og den 20. om aftenen var der adgang til at bese den smukke ud
stilling af elevarbejder i gymnastiksalen.

Afslutningsfesten fandt sted den 21. om aftenen. Gymnastiksalen var mere 
end fyldt til sidste plads af elever og forældre, der var mødt op for at overvære 
uddelingen af eksamensbeviser, standpunktsbøger, afgangsbeviser samt mærker 
og præmier af forskellig art.

36 elever havde bestået mellemskoleeksamen.
2 — tildeltes flidspræmier fra foreningen „Norden".
2 — - præmier for stilopgaver fra foreningen „Norden".

11 - — flidspræmier.
21 piger - idrætsmærke i bronze.
15 - — - - sølv.
8 - - - - guld.
3 - - - - sølv med emalje.
9 — - svømmemærket i bronze.
4 — - - - sølv.
5 - - - guld.

12 drenge - - - bronze.
7 — - - - sølv.
4 — — - - guld.

K.D.A.K.’s æresdiplom for udmærket arbejde i skolepatruljerne tildeltes 
Lisbeth Vitting og Majken Møller.

Ved afslutningsfesten var der underholdning af kor og blokfløjtespillere under 
hr. Juel Nielsens ledelse.
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Idrætsmærker:

Bronze:
Gurli Jørgensen 
Birthe Nielsen 
Inge Lise Martinsen 
Vivi Andersen 
Merete Jacobsen 
Lone Jensen 
Susan Johansson 
Elsie Jønsson
Lisbeth Mejer-Jensen 
Lis Rosvall 
Glenna Gulliksen 
Lea Andersen 
Inge Olsen 
Birgit Henriksen 
Annet Iversen 
Inge Jørgensen 
Eva Jørgensen

Esther Jensen 
Dorthe Jensen 
Anne Nielsen 
Elén Rasmussen

Sølv:
Gurli Jørgensen 
Merete Andersen 
Vivi Andersen 
Jette Holst 
Merete Jacobsen 
Vivian Miiggebier 
Lya Nielsen 
Inger Jensen 
Solveig Jensen 
Anne Nielsen 
Bente Olsen 
Helle Christensen

Marianne Jacobsen 
Lis Christensen 
Lizeta Kiihlmann

Guld:
Solveig Jensen 
Charlotte Andersen 
Majken Møller 
Jette Larsen 
Lisbeth Vitting 
Vivian Miiggebier 
Lizeta Kiihlmann
Joan Holm

Sølv med emalje: 
Joan Holm 
Jette Larsen 
Charlotte Andersen

Svømning:

Bronze: 
Merete Andersen 
Vivi Andersen 
Ellen Marie Bonde 
Lisbeth Mejer-Jensen 
Vivian Miiggebier 
Susan Johansson

Inge Lise Rasmussen 
Aase Mauritzen 
Kirsten Slangerup

Sølv:
Ellen Marie Bonde 
Lisbeth Mejer-Jensen

Vivian Miiggebier 
Kirsten Slangerup

Guld:
Ellen Marie Bonde
Lisbeth Mejer-Jensen
Vivian Miiggebier

August.
14. Skolen begynder igen.
16. 6C rejste på lejr til Boserup.
21. Skolens fødselsdag fejredes med film i gymnastiksalen og coca-cola til alle 

i klasserne.
1. klasserne begyndte.

29. Klasseforældremøde i 7c.
31. 7c rejste til Thurø.
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September.
1. Klasseforældremøde i lu.
5. lu rejste til Sønderjylland.

Igen i år har vi haft et hold på lejrskole i Sønderjylland. Det var lu.

Vi boede på Rinkenæshus, et fortrinligt udgangspunkt for lejrskole.
Ekskursionerne skulle foregå med busser. Vi var så heldige alle dage nhed 

undtagelse af en at få „Valde“ selv som chauffør. Valdemar Jensen er indfødt 
sønderjyde og kunne knytte en masse historier og særdeles morsomme og nyttige 
oplysninger til alle de steder, vi passerede. På 5 dage skulle vi helst nå at se de 
vigtigste historiske steder i hele Sønderjylland. Planen var også, at vi skulle et 
smut ind i Tyskland til Flensborg og Slesvig, og alt blev nået.

Blandt de utroligt mange steder, vi besøgte, var Dybbøl banke, hvor slagene 
stod i 1864. Sønderborg slot var en oplevelse. Omviseren fortalte så levende om 
alle de historiske begivenheder, at man på visse tidspunkter følte, at man havde 
levet på Chr. II’s tid og også havde deltaget i slagene ved Dybbøl.

Vi nåede på vor vej til det vestlige Jylland gennem Tønder med de mange 
gamle gader og forbi Gallehus, hvor vi så mindestenene for de to guldhorn, som 
Adam Oehlenschlåger har skrevet om.

Ved vestkysten af Rømø så vi Vesterhavet i al dets voldsomhed.
Børnene havde hver aften travlt med at skrive deres rapporter om dagens tur. 

Der blev dog også tid til at holde fri. En del af fritiden blev blandt andet brugt til 
en fodboldkamp mellem den lokale fodboldklub og vore kæmper. Vi vandt. Turen 
til Tyskland havde børnene været meget spændte på. Mange havde ikke før været 
i udlandet, og derfor var det i sig selv en oplevelse.

Desværre var vejret heller ikke den dag særligt strålende, men alle fik da 
brugt deres skillinger til chokolade, legetøj, lightere, og hvad man nu ellers blev 
fristet til.

Det kunne ofte være svært at holde de mange indtryk af nye steder ude fra 
hinanden, men rapporterne fortæller, at lejrskolen i Sønderjylland var god og 
lærerig.

N. L.

12. Idrætsdag.
14. 7au + 7av rejste til Thurø.
20. Udflugtsdag. 1.-3. klasse havde fridag, 4. og 5. klasse var i Zoologisk Have, 

de øvrige klasser i Hillerød, Helsingør eller Hålsingborg. Enkelte klasser 
havde museums- eller institutionsbesøg.

26. Cyklistprøver.

Vi klarede os ikke så fint som sidste gang, hvor vi lå som nr. 3 i det samlede 
resultat.
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Oktober.
10. lu klasseforældremøde.

I en årsberetning må det være berettiget at sige forældrene tak for et godt 
samarbejde i årets løb.

En lærer i en 1. klasse bliver meget glad, når forældrene møder op i stort tal 
til et klassemøde. Det er en vældig støtte i det daglige arbejde med børnene, at 
forældrene kender arbejdsformen, og læreren kender lidt til børnenes forhold uden 
for skolen.

For børnene er det også af stor værdi, at hjem og skole er gensidigt orienteret, 
det giver tryghed, når deres to „verdener" ikke er helt adskilte.

På klassemøder kan læreren få lejlighed til at fortælle om arbejdsformer, vise 
materialer og nogle af børnenes arbejder. Forældrene får mulighed for at stille 
spørgsmål, fremsætte evt. kritik eller komme med forslag.

Efter den mere fagligt betonede del af mødet plejer vi her at drikke en kop 
kaffe sammen, mens der snakkes om de enkelte børn. Dette uformelle samvær 
under hyggelige former giver desuden forældrene lejlighed til indbyrdes at snakke 
om deres børn, hvad der ofte kan medvirke til at fjerne misforståelser børnene 
imellem.

Denne kontakt mellem skole og hjem er så værdifuld, at vi håber De fortsat 
vil komme når vi inviterer til klassemøde, eller når De selv synes, der er noget, 
De ønsker at tale med os om.

Hvis De endnu aldrig har været med til et klassemøde, så kom næste gang - 
vi glæder os til at træffe Dem.

E. M.

24. FN-dagen fejredes med filmforevisning for 5. klasse og opefter.
25. IVu + IVv kom hjem fra Østrig.

I efterårsferien var elever fra IVu og v på tur til Østrig. Her fortæller en af 
deltagerne, Kirsten Sørensen, IVv om turen:

16. oktober 1961. Endelig oprandt den dag, vi allesammen havde glædet os 
til i de tre år, vi havde sparet sammen til rejsen. Meget forventningsfulde mødte 
vi op på Københavns hovedbanegård, hvorfra vi 1115 skulle med toget til Gedser. 
I Gedser gik vi om bord på færgen, der sejlede os videre til Grossenbrode. I Ham
burg skiftede vi til liggevogn, og det var sandelig godt, for ellers skulle vi have 
siddet op i toget hele natten, og så havde vi sikkert ikke været mennesker næste 
dag! Den næste morgen kom vi til Munchen, hvor vi kiggede på byen i 5 timer. 
Efter at have set nogle af Miinchens seværdigheder fortsatte vi med toget til Salz- 
burg og derfra videre til Kuchl, hvor vi skulle bo fast i ferien. Dertil ankom vi 
sent samme eftermiddag.

Efter at vi havde fået anvist vore værelser på hotellet, spiste vi, så lidt på 
byen og gik så i seng for at få hvilet ud efter den lange rejse.

Den næste dag var vi en tur i Salzburg og på vandslottet Hellbrunn, der lig
ger i nærheden. For mange år siden havde en ærkebiskop moret sig med at ind
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lægge vandledninger i stole, borde og vægge på slottet. Når han havde gæster, 
blev de pjaskvåde, når de satte sig på disse stole, og når de så ville flygte, gik det 
ikke stort bedre, for op af jorden eller gulvet stod der vandstråler. Det var helt 
umuligt at komme tør derfra. Om sommeren, når gæster besøger slottet, får de 
samme tur. Vi blev imidlertid advaret, men det havde såmænd ikke betydet så 
meget, hvis vi havde fået den samme tur; for det øsede ned udenfor, så vi var 
allerede godt våde, da vi kom ind på slottet.

Desuden fik vi set Gollinger vandfaldet på en spadseretur, vi foretog en efter
middag i bjergene. Vi oplevede to gange at komme i svævebane, den ene gang i 
Bad Ischl og den anden gang ved Konigsee. Det var helt underligt at stå oppe på 
toppen af bjergene og kikke ned i dalen.

Noget af det morsomste, vi oplevede, var vel, da vi var nede i saltminerne i 
Berchtesgaden, hvor vi allesammen fik udleveret ens tøj, der vakte megen morskab. 
Derefter satte vi os på en vogn i en lang række bag hinanden og kørte ind i bjerget, 
hvor der forskellige steder var udstillinger af salt, minearbejdernes uniformer 
gennem tiderne og meget andet, men det allerbedste var, da vi kurede på enden 
ned ad en slags rutschebane - 47 m.

En anden dag var vi en tur ovre at „hilse" på „Den hvide Hest" i St. Wolf- 
gangsee. Vi kunne imidlertid ikke komme ind, da det var et sommerhotel.

Vi var også oppe at køre på bjergveje med op til 25 % stigning; men vi mær
kede ikke ret megen sugen i maven, når vi kørte nedad, da chaufføren altid kørte 
langsomt.

Omsider var ferien desværre slut. Vi var helt kede af, at vi skulle hjem; for 
vi var begyndt at føle os hjemme i den lille by.

K. S.

November.
3. IVv på Belysningsvæsenet.
7. og 8. Forældredage.

I første uge af november var det „Børnebogsuge", hvilket tydeligt sås over
alt på skolen.

Aftenmødet i forbindelse med forældredagene var derfor holdt i børnebogens 
tegn. Forfatteren fru Karen Herold Olsen fortalte om baggrunden for sine bøger 
fra Afrika. Endvidere var der optræden af forskellige børnebogsfigurer. Salen var 
pyntet med „hjemmelavede" børnebogsplakater. Der var udstilling af børnebøger, 
og en elev fremsagde „Bogens sang". Hr. Borre Larsen fortalte om udlånet her 
ved skolen. Mødet var godt besøgt.

11. Bal for udgåede elever. Ballet blev en stor succes. „Gambys glade gutter" 
spillede til dansen. Der var underholdning af hr. Johansson, Helle og Esther. 
I coca-cola-baren kunne man hygge sig med tidligere kammerater og opfriske 
gamle minder.

13. Ix og Iv klasseforældremøde.
17. 7av + 7au piger seksualvejledning.
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21. Møde for 5. klasses forældre.
22. Færdselsdag.
24. 7bu + 7c piger seksualvejledning.

IVv på Persil-skolen.
28. 7bu + 7av piger til kursus i skønhedspleje og hygiejne.
30. 8u til kursus i skønhedspleje og hygiejne.

7bu på biblioteket.

December.
1. 7au på biblioteket.
2. 7c på biblioteket.
5. 4u + 6bu på biblioteket.
7. 6av 4- 4v på biblioteket.
8. 8u på biblioteket.

7c + lu til kursus i skønhedspleje og hygiejne.
12. IVu, IVv og Real på samme kursus.
14. 6c +6au på biblioteket.
15. Røntgenundersøgelse.
19. 4a på biblioteket.

I december indsendtes 1000 kr. til Red Barnet.
21. og 22. var der juleafslutning, dels i klasserne, dels i gymnastiksalen, hvor der 

var juletræ - skænket af skolenævnet - og underholdning af nogle piger fra 
5a, der opførte et nissespil, en af dem selv havde skrevet.
1. og 2. klasserne fik appelsiner - også foræret af skolenævnet - og de legede 
og dansede i gymnastiksalen under fru Wilkens ledelse.

Januar.
4. IVu, IVv og realklassen havde en interessant time, hvor Wilfred van Husen 

fra Østberlin fortalte om sin helt fantastiske flugt til Vestberlin. Wilfred er 
jævnaldrende med de klasser, han berettede for.

8. Skolepatruljerne var til fest i Tivoli.
15. Besøg af norsk rejselektor. Hr. Trygve Kvåle fra Oslo fortalte om samerne 

og viste nogle af deres brugsting til lu, 7au, 7av, 7c, 7bu. Hr Kvåle var i 
samedragt. Der vistes dejlige lysbilleder.

25. 7c på bytur.

Februar.
2. Skolebladet udkommer.
2. Skakturnering på Holbergskolen.
2. 7bu på Belysningsvæsenet.
3. Vi får fjernsyn.
6. Elever fra 4. klasse sang om aftenen under hr. Johanssons dygtige ledelse 

i Hellig Kors kirke.
23. Besøg af svensk rejselektor. Hr. adjunkt Walter fra Lund fortalte om Sverrigs 

geologi, specielt om Ølands, og viste nogle aldeles enestående billeder fra øen.
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Situation fra „Vores egen ø".

26. Premiere på skolekomedien — „Vores egen ø“. Skrevet af Leck Fischer - 
instrueret af hr. Johansson — spillet af elever fra 6., 7. og 8. klassetrin. Det 
var et vanskeligt stykke at spille, men da der fra alle impliceredes side var 
gjort en vældig indsats, blev forestillingerne udmærket gennemført. Tak til 
skuespillere, til dem, der havde haft arbejdet med kulisser, scene, de tek
niske detaljer m. m., til sminkøren, men først og sidst tak til hr. Johansson, som 
i lange tider ikke havde kendt til begrebet fritid !

Marts.
3. Nu var det 3. og 4. klassernes tur til at få deres årlige fest — nemlig en faste

lavnsfest. I de to sale var der hængt 6 tønder op, og så slog man „Katten af 
tønden". Det kneb meget at få de sidste dele af tønderne ned, men omsid;er 
kunne der råbes hurra for kattekonger og -dronninger. De fik deres præmier, 
hvorpå alle begav sig til de respektive klasseværelser, hvor der serveredes is. 
Det mest spændende ved festen var dog måske den del, der endnu stod tilbage 
- Kaspar-teatret.

„Kaspar-teatret" er politiets nyeste form for færdselsundervisning.
Kaspar er alle børnenes ven. Tilskuerne følger ham i tykt og tyndt og er parate 
til at hjælpe ham i alle de vanskelige situationer, han kommer i. Kaspar kan 
færdselsreglerne, men det kan de væmmelige trolde i stykket ikke. Uden at 
børnene lægger mærke til det, får de gennem stykket repeteret de almindeligste 
færdselsregler, som de i forvejen kender fra færdselsundervisningen i klassen. 
Det er en storartet form for undervisning, politiet her har fundet frem til. Bør
nene glemmer ikke, hvad deres ven Kaspar har sagt.
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For os lærere var det er oplevelse at se, hvorledes børnene blev revet med. 
De gav højlydt deres begejstring til kende, når det gik Kaspar godt. Det mang
lede ikke på velmente råd til Kaspar, eller lige så vel mente til troldene - for 
at lokke dem på vildspor. Kaspar har en helt ud fantastisk magt over børnene. 
En hjertelig tak til politiet — for ideen og for forestillingen.

8. Klasseforældremøde i 1 u.
15. Fest for alle elever, der har gjort og daglig gør en ekstra indsats for deres 

kammerater: Skolepatruljer, vagter på gange, ved låger, i bibliotek og ved 
telefoner, medhjælpere i biblioteket, skuespillere og malere. En dejlig aften 
med hyggeligt samvær, underholdning, konkurrencer og dans. Arrangører: fru 
Wilken og hr. Johansson.

Og hermed er vi nået året rundt. Mens disse linier skrives er forberedelserne 
til de to skoleballer i fuld gang.

Skolescene og -bio.

„Skolescenen har til opgave at virke for opførelsen af teaterforestillinger for 
skoleungdommen for derigennem - som et led i skolens almenmenneskelige opdra
gelse - at placere teatret i børnenes og de unges verden.“

Dette er et citat fra en orientering, som Dansk Skolescene har sendt ud til sine 
tillidsmænd på skolerne.

Noget tilsvarende kan vel siges om Skolescenens bio, hvis opgave er at finde 
frem til film, der egner sig til at give børnene smag for gode film — og helst også 
afsmag for de underlødige og for ungdom uegnede film. Det sidste kan dog hver
ken skolen eller skolescenen nå uden hjemmenes samtidige støtte.

Eleverne i IV og Real fik i år tilbud om at se:

Thorton Wilder: På et hængende hår.
Kjeld Abell: Anna Sophie Hedvig.

samt balletterne Søvngængersken og Graduation Ball.

Samme klassetrin har fået tilbud om en forestilling på Det kgl. Teater. Nogle 
elever fra Realklassen så på denne måde „Det gode menneske fra Sezuan“. En del 
elever fra IV em har endnu denne forestilling til gode.

Endvidere har disse elever fået en særindbydelse til „Anna Sophie Hedvig". 
Den ene IV em opgiver dette værk til eksamen.

5 .-8. klassetrin fik tilbud om følgende forestillinger:
Goldoni: „En tjener og to herrer".
Kåre Bings bearbejdelse af „Den røde Pimpernel".
Desuden balletten „Coppelia11.
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I Skolebio var der lejlighed for Realklassen og IV em til at se: 
Othello.
Skindet bedrager.
Et ansigt i mængden.

5 .-8. klassetrin har kunnet se:
Nødråb fra havet.
Laila.
Jeg anklager.
Lykkens landevej.

Endelig var der specielt for 5. klasse tilbud om at se:
Forsvundet i Japan.
Familien Trapp.
Havets søn.

Skolescenen håber gennem sine forestillinger og films at vænne eleverne til 
at gå i teater og at være kritiske med hensyn til, hvilke film de bruger deres penge 
på. Vi håber på forældrenes hjælp i denne sag.

Skole-TV.
Vi lever i en TV-tid. TV kritiseres eller roses, men det optager sindene. I skolen 

mærker vi dagligt dets betydning på godt og ondt. Mange udsendelser giver eleverne 
både horisont og viden. Men undertiden ser vi om morgenen de trætte øjne, der i 
den sene aftentime, da de har trængt til hvile, alligevel har været rettet mod skær
men.

TV kan imidlertid også udnyttes direkte af skolen. I mange lande er skole-TV 
allerede en fast institution, og nu er vi også med. I februar i år lagde man ud med 
en række forsøgsudsendelser. Elleve københavnske skoler, heriblandt Hellig Kors 
skole, var udpegede til at følge dem.

Endnu er det for tidligt at udtale sig om udsendelserne, der naturligvis har 
båret præg af, at de har været forsøg. Der har været både gode og mindre gode 
udsendelser. Men en sag er sikker: TV vil fremover blive et vigtigt led i skolens 
arbejde. Ikke således at forstå, at det vil kunne erstatte læreren. Men det har så 
mange muligheder for at levendegøre problemerne, og det vil på mange måder 
kunne bringe afveksling i arbejdet og blive et vigtigt supplement til den daglige 
undervisning.

Sang og musik.
Interessen for sang og musik er i stadig stigen herhjemme. På skolen har det 

vist sig på den måde, at flere elever ofrer noget af deres fritid på sang eller musik. 
Således er her i år startet to nye kor — et for større elever under hr. Johanssons 
ledelse, og et andet for 4. og 5. klasse ledet af hr. Essendrop. Frøken Vangensøe 
Mortensen har også i år haft en del elever til blokfløjteundervisning på skolen.
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Blandt de mange nye indslag i sangundervisningen, som i de sidste år har gen
nemgået en rivende udvikling, kan man nævne brugen af rytmeinstrumenter.

Komponisten og musikpædagogen Carl Orff (tysk, f. 1895) har medvirket 
ved opbygningen af et instrumentarium, hvor man har søgt både at lave instrumen
terne, så de var lette at betjene, men også så de var af klanglig høj kvalitet, hvad 
der er af meget stor betydning, fordi man her igennem vil lære børn at lytte til klan
gen og skærpe deres sans for gode klange.

Carl Orff har i samarbejde med Gunild Keetmann udarbejdet et musikpæda
gogisk system (Orff-Schulwerk), hvor man benytter nævnte instrumenter samt de 
instrumenter alle børn har: sangstemmen og kroppen. Han giver gennem sit musik
værk børn en alsidig grundig musikuddannelse på en levende og morsom måde. 
Ganske særligt bliver musikkens rytmiske side behandlet meget grundigt, hvad der 
tiltaler mange børn. Han benytter i stor udstrækning børneremser, rim og folke
sange. Børnene improviserer rytmer og melodier, ja, laver selv tekster til melodierne 
Der kunne nævnes meget mer, men Orff-Schulwerk, som begyndte med 5 tykke 
bind, vokser stadig, så det bliver for omfattende at gå i detailler.

På billedet ser de et lille udsnit af de instrumenter, Carl Orff bruger. In
strumenterne er ret kostbare. Derfor er skolens samling kun lille, men den kan 
vokse med årene. Det vigtigste er, at der nu er instrumenter, så det er muligt at 
bruge en moderne undervisningsform i sangtimen. Carl Orffs eller en andens.

A.E.

2u kan lide at arbejde med rytmeinstrumenter.

21



Skolebiblioteket 1961-62.

Skolebiblioteket har i indeværende år været stærkt præget af de mange for
nyelser, der er sket på grund af den ny skolelov. Gamle bøger er blevet kasseret, 
og ny er anskaffet såvel i udlånet som på læsestuen og i klassesætsamlingen.

Fornyelse af bøger i udlån og på læsestuen sker gennem hovedbiblioteket, 
hvorfra skolen 5-6 gange om året modtager bogsendinger, som indgår i biblioteket. 
Sammen med bogsendingerne kommer lister over de ny bøger, så børnene kan 
orientere sig om dem. Endvidere modtager skolen bogfortegnelser til brug for bør
nene. Disse kan f. eks. indeholde:

Faglitteratur piger 10-12 år.
„ „ 12-14 „
„ » 14-16 „

Faglitteratur drenge 10-12 år.
„ „ 12-14 „
„ » 14-16 „

For skønlitteraturens vedkommende findes lister med samme aldersinddeling.
For børn, som søger bøger inden for en bestemt genre, findes der genrelister. 

Her kan f. eks. nævnes: Detektivfortællinger, skolefortællinger, indianer- og ny
byggerfortællinger, bøger om besættelsestiden, dyrefortællinger, historiske fortæl
linger, søfortællinger o.s.v.

Endvidere findes der lister med bøger for de svage læsere, så de selv kan 
finde egnede bøger og få glæde af at gå på biblioteket. Sådanne boglister er der 
også for de store børn, som er ved at vokse ud af børnebiblioteket. De indeholder 
de bøger, som man på det offentlige bibliotek anbringer i ungdomsafdelingen. Det 
er tanken efterhånden at lave særlige hylder med „letlæsningsbøger" og ungdoms
bøger.

På skolelæsestuen kommer børn for at læse lektier eller for at spille forskel
lige spil.

De fleste er fra de mindre klasser. De kommer direkte fra sidste time for at 
læse i småbørnsbøger, efter at de har skrevet deres stil og regnet deres stykker. 
Der kommer også en del fra de store klasser for at finde egnet litteratur til deres 
stileemner.

Forældrene må meget gerne opfordre deres børn til at udføre deres lektie- 
arbejde på læsestuen, hvor de er under opsyn, men må samtidig minde dem om, at 
det ikke er nogen legestue, selv om det er i fritiden. På læsestuen har der i vinter 
været skakklub, som blev ledet dygtigt af viceinspektør fru G. Levald.

Bibliotekets bogbestand er pr. 31. marts 1962: Udlån ca. 2300 bind. Læsestue 
ca. 800 bind. Klassesætsamlingen, hvortil der i år er købt 37 ny sæt, rummer 120 
sæt med ca. 3200 bind. BoL.
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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 lige
ledes velkommen.

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

Onsdag den 20. og torsdag 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 torsdag den 21. juni kl. 19 
i gymnastiksalen,

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

Omflytningen finder sted fredag den 22. juni.

1. feriedag er lørdag den 23. juni.

1. skoledag efter ferien er mandag den 13. august. For 1. klasserne 
begynder skoleåret mandag den 20. august.

Gerda Mejer-Jensen.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage),

ONSDAG DEN 20. JUNI
Lærer. Gæstelærer.

I u (nr. 18) kl. 8- 85° tysk ............. .... hr. M. Johansson fr. Nete Larsen
(fys.) - 9- 950 fysik ........... .... Arne Jessen hr. P. Borre 'Larsen

(nr. 18) - 10-1050 regning ....... .... M. Ljungcrantz fr. 1. Rubin
- 11-1150 dansk .......... .... Poul Andersen hr. M. Johansson

8 u (nr. 11) kl. 9- 950 dansk .......... .... B. Nissen fr. E. Mosegård
- 10-1050 regning ....... .... fr. Aa. Rosenborg - E. Widding
- 11-1150 orientering .. .... hr. B. Nissen hr. Svend Jensen

7 au (fys.) kl. 8- 850 fysik ........... .... B. Nissen - P. Borre Larsen
(nr. 3) - 9- 950

- 10-1050
dansk ..........
geografi .......

•1 
...J ■ J. Hjelme fr. E. Ludo Hansen 

- E. Mosegård
- 11-1150 regning ....... Funding Sørensen - I. Osterniann

7 av (nr. 16)

1 E C
O

 00 
1 1 C
O

 00
O

i 
Cn

o o dansk ..........
geografi .......

-l
..J - M. Ljungcrantz hr. Berendt .Petersen

- 10-1 o50 historie ....... .... B. Nissen - Svend Jensen
(geo.) - 11-1160 biologi ........ .... Berendt Petersen fr. E. Ludo Hansen

6 au (nr. 13) kl. 9- 950 regning ....... .... J. Jacobsen hr. Svend Jepsen
- 10-1050 dansk .......... .... P. Borre Larsen - M. Johansson
- 11—llso religion ....... .... fr. I. M. Jacobsen fr. H. Eyermann

6 bu (nr. 17) kl. 9- 950 dansk .......... - I. Ostermann - B. Bekker
(geo.) - 10-1050 geografi ....... .... hr. Arne Jessen - Nete Larsen

(nr. 17) - 11-1150 regning ....... .... P. Borre Larsen hr. Arne Jessen
5 B (gyrn.) kl. 8- 85° gymnastik ... .... Hans Kock - J. Jacobsen

(nr. 15) - 9- 950 
- 10-1050

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

....]

..J ■ Funding Sørensen fr. Dea Andersen 
- B. Bekkér

5 b (nr. 12) kl. 8- 850 dansk .......... .... fr. I. M. Jacobsen - H. Eyermann
- 9- 950 geografi ....... - E. Fledelius hr. Poul Andersen
- 10-1050 regning ....... .... Edith Hansen - A. Essetidrop

5 C (nr. 8) kl. 9- 950 dansk .......... .... Nete Larsen - Hans Kock
- 10-1050 historie ....... .... hr. Poul Andersen fr. E. Fledelius
- 11—1150 regning ....... .... fr. I. Rubin - Aa. Rosenborg

4 u (nr. 15) kl. 8- 85° dansk .......... .... Aa. Rosenborg - E. Ludo 1Lansen
(nr. 20) - 9- 95° sang ........... .... hr. M. Johansson hr. A. Essepdrop
(nr. 15) - 10-1050 regning ....... .... fr. Dea Andersen fr. /. Ostermann
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Lærer. Gæstelærer.
v (nr. 10) kl. 8- 850 regning ...... ...... hr. Funding Sørensen hr. Arne Jessen

9- 950 dansk .............. fr. H. Eyermann fr. I. Rubin
- 10-1050 historie ............ - l. M. Jacobsen - E. Ludo Hansen

a (nr. 7) kl. 8- 8S" dansk ........ ...... - I. Ostermann
9- 95“ regning ..... ...... - Edith Hansen

v (nr. 9) kl. 10-1050 dansk ........ ...... hr. Berendt Petersen
- 11-1150 regning ..... ...... - M. Ljungcrantz

a (nr. 4) kl. 10—10S0 dansk ........ ...... fr. H. Eyermann
- 11-1150 regning ...... ...... - Dea Andersen

u (nr. 5) kl. 10-1050 dansk ........ ...... hr. Hans Kock
- 11-1150 regning ...... ...... fr. E. Widding

v (nr. 6) kl. 8- 850 dansk ........ ...... - Edith Hansen
9- 950 regning ............ - Aa. Rosenborg

x (nr. 2) kl. 8- 850 dansk ........ ...... hr. Svend Jensen
9- 950 regning ............ fr. /. M. Jacobsen

TORSDAG DEN 21. JUNI

bu (nr. 16)

(geo.)
(nr. 16)

kl. 8- 850 dansk ...............
- 9- 950 tysk ...................
- 10-1050 biologi ..............
- 11—1150 regning .............

hr. K. Juel Nielsen 
fr. Dea Andersen

- Irene Jensen
- I. Rubin

hr.

fr.

Erik Schmidt
Hans Kock
I. Rubin
E. Widding

c (nr. 12) kl. 8- 850 regning ............. - Gerda Sørensen hr. Hans Kock
(fysik) - 9- 95° fysik ................. hr. B. Nissen ^fr. Edith Hansen(nr. 12) - 10-1050 dansk ................ fr. B. Bekker
(geo.) - 11-1150 biologi .............. - Irene Jensen hr. B. B. Møller

av (nr. 17) kl. 9- 950 dansk ................ hr. Erik Schmidt - A. Essendrop
- 10-1050 regning ............. - 0. Mosegård - Erik Schmidt

(nr. 20) kl. 11-1150 sang ................. - A. Essendrop - K. Juel Nielsen
C (nr. 8) kl. 9- 950 regning .............

- 10-1050 historie ............. ■fr. E. Mosegård fr. E. Fledelius

- 11-1150 dansk ................ hr. O. Mosegård - Gerda Sørensen
A (nr. 15) kl. 8- 850 dansk ................ hr. Poul Andersen

9- 950 regning ............. ■ - B. B. Møller fr. E. Widding
- 10—1050 historie ............. Gerda Sørensen

a (nr. 14) kl. 8- 850 dansk ................ fr. E. Widding
9- 950 regning ............. - Nete Larsen - Irene Jensen

(nr. 20) - 10-1050 sang ................. hr. K. Juel Nielsen - E. Widding
a (nr.10) kl. 8- 850 regning ............. fr. B. Bekker hr. 0. Mosegård

- 9- 950 dansk ............... - Gerda Sørensen - K. Juel Nielsen
- 10-1050 biologi .............. hr. B. Nissen - J. Jacobsen

u (nr. 9) kl. 10-1050 dansk ................ - A. Essendrop
- 11-1150 regning ............. - Erik Schmidt
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Lærer.

3 x (nr. 7) kl. 8- 850 dansk ........
9- 95<> regning ......

...... hr. /. Jacobsen

...... fr. B. Bekker
2 v (nr. 6) kl. 9- 950 dansk ........

10-1050 regning ......
...... - 1. Rubin
...... - Nete Larsen

2 x (nr. 2) kl. 8- 850 dansk .........
9- 95° regning ......

...... - E. Fledelius

...... hr. J. Jacobsen
1 a (nr. 4) kl. 8- 850 regning ......

9- 950 dansk ........
...... fr. Dea Andersen
...... - G. Levald

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

...... - E. Mosegård

...... hr. 0. Mosegård

Hellig Kors skole, marts 1962.

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 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 1 år inden 1. august 1963 skal skrives i skole 
inden 14. december. Børn, som fylder 7 år senest 31. januar 1964 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 eleverne på Hellig Kors skole.
Om morgenen:
1. Du skal blive i skolegården, til det ringer, og du må ikke lege.
2. Hvis du skal møde senere på dagen, må du ikke komme mere end 10 minutter før din time 

begynder.
/ frikvartererne:
1. Du må ikke lege noget, der kan være farligt for dig selv eller kammeraterne.
2. Du må f. eks. ikke slås, springe buk, ride, lege kædetagfat, skyde med elastikker, spille 

bold, lege med sne eller lave glidebaner.
3. Du skal altid lægge papir, æbleskrog, appelsinskræller og andet affald i kasserne.
4. Du må ikke gå uden for skolen uden at have fået lov af en lærer.
5. Du må kun være oppe, hvis du har fået tilladelse af din lærer.
På trapper og gange:
1. Du skal altid holde til højre og gå roligt - aldrig løbe.
2. Ved op- og nedgang skal I følges ad to og to, og I må ikke overhale.
3. Du skal rette dig efter vagterne.
Ved klasserne:
1. Du skal hænge dit tøj, gå stille ind i klassen og sætte dig på din plads.
2. Skal du skifte klasseværelse, går du til det nye nummer og sætter din taske under knagerne 

med den smalle side udad. Skal du i næste time være på en højere etage, stiller du din 
taske på samme måde under tavlen i det klasseværelse, du forlader.

3. Når du går fra et klasseværelse, må der ikke ligge papir eller andet affald efter dig.
4. Du må aldrig læne dig ud ad åbne vinduer.
Skolens bøger:
1. Skolens bøger skal du passe godt på. Du skal huske at skrive navn i dem med blæk og 

altid have rent bind om.
2. Du må ikke have bøger med ned i frikvartererne.
3. Du må hjælpe med at holde klassesæt pæne ved aldrig at skrive eller tegne i bøgerne.
Slik og legetøj:
1. Du må ikke have tyggegummi eller andet slik med.
2. Du må heller ikke have dolke, knive eller andet farligt legetøj med.
3. Du må aldrig have legetøj fremme i timerne.
4. Du må ikke ryge på skolens grund, altså heller ikke på fortovet rundt om skolen.
Ordensdukse:
1. Er du ordensduks, skal du bære bånd.
2. Du må kun være oppe i frikvarteret, hvis din lærer har bedt dig om det.
3. Du må ikke bære mælkekasser ned eller tasker op, før trappen er tom.
Efter skoletid:

Når du er færdig med skolen, skal du gå lige hjem.
Cykler:
1. Du må kun cykle til skole, hvis du har fået tilladelse (cyklenummer).
2. Du skal trække din cykel over fortovet og gennem skolegården.
3. Din cykel skal stå i dit eget stativ.
4. Din cykel må ikke stilles uden for skolen.
Glemte sager:
1. Glemmeskabet i kælderen er åbent i 12-frikvarteret.
2. Hvis du finder noget, en kammerat har tabt eller glemt, skal du aflevere det til vicein- 

spektøren.
Straf:
1. Hvis du gør noget mod disse regler, kan du blive straffet. Første gang, det sker, får du 

en advarsel. Gør du noget forkert igen, får du en eftersidning. Vil du slet ikke rette dig 
efter reglerne, kan du blive vist bort fra skolen.

2. Hvis du kommer til at ødelægge noget, der tilhører en kammerat eller skolen, skal du 
straks sige det til din lærer.

3. Hvis du med vilje ødelægger noget, der tilhører en kammerat eller skolen, skal du 
erstatte det.
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