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Hellig Kors skole

1962-63



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 klasse
læreren, der vil ordne det videre fornødne eller 
give Dem vejledning om, hvorledes De bør for
holde Dem i Deres tilfælde. Henvendelse om disse 
ting til skolens kontor er for alle parter en om
vej.

Cykling til skolen må kun finde sted efter aftale med viceinspektøren, som 
udleverer 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 cykeldele. Nærboende børn kan ikke få cykletil- 
ladelse.

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. Glemme- 
skabet tømmes to gange om året: før jul og før sommerferien. Glemte vær
digenstande opbevares hos viceinspektørerne. Forældrene anmodes om 
kun at give børnene penge med i skole, når de skal bruges på skolen (spa
remærker, billetter, skolescene m. m.). Skolen har intet ansvar for med
bragte 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 op
efter, medmindre forældrene skriftligt anmoder om fritagelse. Børnene 
må huske at medbringe håndklæde, forsynet med navn.
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Baggesensgade 
Bangertsgade 
Blågårdsgade 
Blågårds Plads 
Brohusgade 
Ewaldsgade 
Fiskergade 
Gartnergade 
Griffenfeldtsgade 
Hans Egedesgade 
Hans Tavsensgade 
Henrik Rungsgade 
Herman Triers Plads 
Jesper Brochmandsgade

Skolens distrikt.
omfatter følgende gader:

Julius Thomsensgade, 
lige nr.

Jægergade 
Kapelvej 
Kleinsgade 
Korsgade 
Murergade 
Nørrebrogade

ulige nr. 1—67
Peblinge Dosseringen 
Prins Jørgensgade 
Rantzausgade, 

ulige nr. og 2—68
Rosenørns Allé 2—18

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

lige nr.
Ålykkes Passage

Hellig Kors skoles personale.
Skolens leder: skoleinspektør fru Gerda Mejer-Jensen.

Skoleinspektørens stedfortrædere: viceinspektørerne hr. Johan Hjelme og 
fru Gudrun Levald.

Overlærere: fr. Harriet Eyermann, fr. Inger Marie Jacobsen, fr. Irene Jen
sen, fr. Hanna Jespersen, hr. Svend Jensen, hr. Arne Jessen, hr. Peter 
Borre Larsen, hr. Mogens Ljungcrantz, hr. Kaj Juel Nielsen, hr. Ib Be
rendt Petersen, fr. Aase Rosenberg, fr. Gerda Sørensen.

Kommunelærere: fr. Dea Andersen, hr. Poul Andersen, fr. Bodil Bekker, fr. 
Elisabeth Fledelius, fr. Edith Hansen, hr. Jørgen Chr. Jacobsen, hr. 
Mogens Johansson, hr. Hans Kock, hr. Anders Erik Kurland, fr. Ebba 
Mosegaard, hr. Olaf Mosegaard, fr. Inge Ostermann, fr. Inger Lise Ru
bin, hr. Poul Funding Sørensen.

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

Faste vikarer: hr. Frank Bruun, fr. Inger Korsgaard Jensen, hr. Michael 
Matras.

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.
Med skoleårets slutning måtte vi sige farvel til to af vore »gamle« 

lærere.

Hr. B. B. Møller blev pr. 1. august udnævnt til ins^ktør ved Maria 
Kirkeplads skole.

Hr. Møller er kendt over det ganske land for sine udmærkede og vel- 
gennemarbejdede danskbøger, men her på skolen kendte vi også hr. Møller 
fra andre sider. Børnene kendte ham som den rolige, dygtige, afbalancerede 
lærer, kollegerne som den altid hjælpsomme og skarpsindige, til hvem man 
aldrig gik forgæves, når det gjaldt et godt råd i forbindelse med undervis
ningen.

Vi savner hr. Møller på Hellig Kors, men ønsker ham alt godt i arbej
det på den nye skole.

Hr. Erik Schmidt havde — efter at have tilbragt hele sit liv i storbyen 
— besluttet sig til at ombytte det med det roligere liv som lærer på landet, 
nærmere betegnet Møn. Det er få lærere beskåret at komme til at betyde 
så meget for sine elever som hr. Schmidt. For de fleste af dem stod han som 
et ideal: dygtighed, ro, naturlig venlighed og hjælpsomhed var nogle af de 
egenskaber, der var karakteristiske for hr. Schmidt. Intet under, at vi alle 
savner ham på Hellig Kors — som lærer, som kollega og som menneske. Og 
at vi misunder dem — bare lidt — i Damsholte skole.

Nye ansigter.
Overlærer fru Hanna Jespersen kom hertil fra Vallensbæk skole, me

dens fru Korsgård Jensen, hr. Bruun, hr. Matras og hr. Kurland ansattes 
som faste vikarer. Sidstnævnte har senere fået fast ansættelse.

Vi bydei- alle disse kolleger velkommen til skolen og håber de alle må 
komme til at befinde sig godt her.
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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 til
fredsstillende måde.

Det sker, at elever, der har påbegyndt 8. skoleår og derfor, som loven 
kræver, gennem deres forældres underskrift på den dertil foreskrevne blan
ket, er gået ind på at fuldføre 8. klasse, i løbet af skoleåret får en længe øn
sket læreplads. Hvis der foreligger et dokumenteret tilbud om en sådan lære
plads, 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 
forældremøderne i november og marts samt bidraget til julefesten ved sko
len.

Vi har måttet sige farvel til to medarbejdere — hr. Schiødt og fru Axel- 
sen, som begge beklageligvis ved periodens udgang måtte udskiftes, da de 
ikke længere havde børn på skolen. Vi siger dem begge tak for udmærket 
interesse og indsats og benytter lejligheden til at byde fru Møllgård og hr. 
Laugesen velkommen i skolenævnet.

Tak for i år!

På skolenævnets vegne
Erik Petersen.

Skolenævnets medlemmer:

Erik Petersen, forvalter, Baggesensgade 22, formand.

Fru Ulla Møllgård, børnehavelærerinde, Peblinge Dossering 183.
H. K. Hundborg, bogbinder, Peblinge Dossering 20.

Leif Laugesen, fabrikant, Struenseegade 193.
K. Padtoft, forretningsbestyrer, Åboulevarden 141.
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Skolelæge-institutionen.
Skolelægen og skolens sundhedsplejerske yder os lægekyndig bistand. 

Ved udtalelser 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 
lægelige grunde bør have en særlig behandling.

Undertiden får hjemmene tilbud om enkelte vaccinationer gennem sko
lelægen, 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 tandbe

handling på Stevnsgades skole. Kun børn fra 1. klasse til og med 6. klasse 
kan få tandpleje gennem skolen. Til de øvrige ydes der tandlægehjælp, h|vis 
de da ikke er selvstændige 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 skoletand
klinikken.

Skolebespisningen.
I indeværende skoleår gives der kun skolefrokost til de børn, der ind

stilles dertil af skolelægen. Alle elever kan få mælk — sødmælk eller kærne
mælk.

Sparemærker.
Hver fredag kan der købes sparemærker på kontoret. 

Der er i år solgt sparemærker for 5.500 kr.

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 
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kan møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold 
eller kl. 14, hvis mødetiden hos præsten er kl. 1410. Konfirmander fra 
andre klassetrin henvises til forberedelse uden for undervisningstiden 
(aftenhold).
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til an

dre 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 så
danne 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 vær

digenstande, 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 genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjem
menes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, 
vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af 
eleverne eventuelt medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdom

me (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 frem
komst) 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, paradysen- 
teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epi
demisk meningitis') samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte 
sygdomme kræves også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden 
i elevens eller lærerens hjem.



Glimt fra skoleåret 1962-63

Marts.
22. Klasseforældremøde i 6C1.
23. II v aflagde besøg på Schulstad og Ludvigsens brødfabrik.
26. Om aftenen var der af hr. Kock arrangeret en gymnastikopvisning. 

Vore beskedne pladsforhold gør, at tilskuerantallet ikke kan være ret 
stort. Det er en skam, for hvor var det en morsom opvisning! De små 
gutter fra 2 u og 2 v viste, at de efter kun 1 års gymnastikundervisning 
allerede var fortrolige med salens redskaber.
5 A + 5 B vidste tilsyneladende alt om, hvad bolde kan bruges til, me
dens realklassens drenge imponerede med spring og behændigheds
øvelser.

En fin gymnast.

April.
10. IV u + IV v erhvervsvejledning.
11. 934,57 kr. indsendtes til Danske skolebørns U-landshjælp.
12. Forældremøde med emnet: »Hvad har du for til i morgen?«. Problemet 

lektielæsning var øjensynlig af interesse for forældrene, idet mødet 
havde samlet ca. 200 deltagere. Efter indledningen inddeltes tilhørerne 
i grupper, der drøftede aftenens emne, hvorefter en af gruppedeltagerne 
aflagde rapport. Denne mødeform, de såkaldte »summemøder«, syntes 
at være en succes.
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Maj.
4. Sidste skoledag for eksamensklasserne. Dagen markeredes ved en 

håndboldkamp mellem realklassens drenge og et lærerhold. Til real
klassens ærgrelse, men de øvrige elevers jubel vandt lærerne 11—10.

7. 7 au, 7 bu, 7 C erhvervsvejledning.
9. 7 av erhvervsvejledning.

løvrigt var maj måned præget af eksamen, såvel skr. som mundtlig. Det 
var første gang, eleverne her på skolen gennemførte helt til realeksamen, så 
spændingen var stor.

I maj og juni opholdt mr. John David Kendal fra England sig hos os 
som gæstelærer.

Mr. Kendal underviste i engelsk i de større klasser. Eleverne kunne 
herved gøre brug af det engelsk, de havde lært, fik udtalen forbedret og 
grammatikken uddybet. Mr. Kendal fortalte på sin hyggelige, humoristiske 
og slagfærdige facon om engelske forhold.

Juni.
13. Ud over de egentlige eksamensfag afholdtes for første gang her sama- 

riterprøve.
36 elever indstilledes. Deraf bestod de 34, som tildeltes samariternålen 
og Røde Kors-diplom.

Leif Nielsen Wennie Bøttern Lena Jensen
Niels Peter Jensen Karin Andersen Laila Dybart
Jens Erik Petersen Jytte Thiesen Birgit Knudsen
Ingelise Rasmussen Birgit Henriksen Hanne Frederiksen
Per Geertsen Winnie Berthelsen Inge Magnussen
Jens Jensen Inger Jensen Lene Nielsen
Jørn Langendorff Birgit Hansen Finn Bramm
Kirstin Slangerup Annette Petersen Conny Meyer
Birthe Olsen Annie Larsen Mona Meistrup
Lis Olesen Annelise Petersen Lilli Jørgensen
Lotte Bruun Winnie Nielsen

20. og 21. — Besøgsdage og mundtlig eksamen

Begge dage og den 20. om aftenen var der lejlighed til at bese udstillin
gen i gymnastiksalene af håndarbejde, sløjd, tegning, stoftryk, vævning 
m. m. For hvert år stiger antallet af aftenbesøgende.

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

21 elever bestod realeksamen
45 — — mellemskoleeksamen
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Også for pigerne er det sundt at kunne 
håndtere et stykke værktøj.

En bogpræmie fra foreningen »Norden« tildeltes Grethe Sørensen, real
klassen.

En stilopgave fra samme forening var blevet besvaret af 7bu, og resul
tatet var blevet præmie til følgende elever:

Ellen Marie Bonde 
Laila Jensen

Elsie Jønsson Bjarne Rasmussen
Lisbeth Mejer-Jensen

Skolens flidspræmier tildeltes:
Kurt Hald
Hanne Jørgensen
Johnna Petersen

Helle Christensen
Bjarne Møller 
Bente Petersen

Annelise Petersen
Annelise Jacobsen

En præmie for godt kammeratskab tildeltes Lisbeth Vitting.

Vi havde været så heldige at få tildelt nogle timer i Østerbros svømme
hal. Det er besværligt at tage så langt bort for at kunne få undervisning i 
svømning, hvorfor timerne kun kan ligge som ydertimer om eftermiddagen, 
men budpladser og præstegang skaber ofte hindringer for, at arbejdet fra 
alle elevers side kan passes tilfredsstillende. Alligevel havde mange slidt 
godt i det, og mange havde taget prøver.

50 ni svømning :
25 drenge fra 6. og 7. klasse.

Bronze:
30 drenge fra de samme klasser.
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Sølv:
8 drenge.

Idrætsmærker:
Vi har ikke særlig gode betingelser for at kunne drive idræt, men det 

lykkes dog hvert år for ikke så få elever at tage idrætsmærker.

Bronze:
13 piger.

Sølv:
5 piger, 1 dreng.

Gv’d:
4 piger, 1 dreng.

Sølv med emaille:
4 drenge.

Guld med emaille:
1 pige, 3 drenge.

Ved afslutningsfesten var der fin underholdning med gode og morsom
me numre: Sangkor — blokfløjter — rytmeinstrumenter.

August.
13. Skolen begynder igen.
20. 1. kl. begynder.

Hun er „mejerigtig".

11



Gruppearbejde i 2. klasse.

September.
5. 7C1 på tur til Stevns og Faxe.

18. Da Idrætsdagens store stævne blev aflyst på grund af dårligt vejr, blev 
der arrangeret et vellykket stævne i parken for Jagtvejens skole, Hans 
Tavsensgades skole, Kapelvejens skole og Hellig Kors skole. Naturligvis 
var det ikke så imponerende som de store idrætsstævner, og konkurren
cerne måtte indskrænke sig til håndbolddyster og en enkelt langbold
kamp, men det var en god erstatning. Drengene fra realklassen erob
rede en faneplade.

18. 9al var på maleriudstilling.
19. 8au, 6cu, 7au, 7av, 9al var på tur til Helsingør og aflagde besøg på 

Kronborg. Nogle af klasserne nåede et smut til Hålsingborg.
2u var på tur til havnen.

21. 6al på Frilandsmuseet i Lyngby.
22. II u Ru på weekend i Boserup.
24. 3. og 4. kl. var på den årlige tur til Zoologisk Have. På grund af det 

ustabile vejr ville de fleste klasser hellere vente med den årlige udflugt 
til maj måned.

25. Skolepatruljerne og gruppe II fra 8av aflagde et vellykket besøg på 
Philips fabrikker.
3a på biblioteket i Guldbergsgade
5a — —
7C1 — — —

26. 7bu — — —
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27. Klassemøde i 2u.
5v på biblioteket

28. 7av — —
8au + 8av + 9. kl. — film i gymnastiksalen.

29. 5u på biblioteket.

Oktober.
1. 7au på biblioteket
2. 3x —

3u — —
3v — —

5. 8av på skibsværftet i Helsingør.
6cu på blomsterudstilling i Forum.

12. 6bu på tur til Faxe.
22. 8au + 8av på besøg i Ceylon-Tea-Centre.
23. og 24.: FN-dagen fejredes i alle klasser med film, foredrag, lysbilleder, 

o. lign.
26. 7au + 7av på besøg i Ceylon-Tea-Centre.
29. Møde for 5. klasses forældre, hvor delingen i 5. kl. og a, b og c linierne 

blev forklaret. Efter fællesmødet klassemøder.

I dagene 29.—31. oktober var der i menighedssalen ved Hellig Kors 
kirke en interessant udstilling: Asien og Afrika i fotos, farve, form og film, 
som besøgtes af 2a, 5u, 5a, Bal, lu, 6cu, 4u og 5v.

Fysikforsøg.
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November.
3. Fest for tidligere elever.
5. 6a + 6au piger på besøg i Ceylon-Tea-Centre.
6. 5. klasserne under hr. Johanssons ledelse sang om aftenen i kirken.
6. og 7. Forældredage.

11. 7C1 på Nationalmuseet.
17. lu konfirmandfest. Disse konfirmandfester, hvor årets konfirmander 

er værter for deres klassekammerater, træder i stedet for det hidtidige 
traktement af negerboller, chokoladestænger m. m., som plejer at finde 
sted mandagen efter konfirmationen. Det er ikke dyrere for konfirman
derne, men for klassen er det af stor værdi, at alle samles til en hygge- 
aften med deres klasselærer.

21. lu på tur til Louisiana.
22. Forældremøde. Undervisningsinspektør ved handelsskolerne fru Mette 

Kofoed Bjørnsen fortalte om et af de emner, der hører ind under fami
liekundskab: »Den enkeltes økonomi og samfundets«. Fru Kofoed 
Bjørnsen er en strålende foredragsholder, og på en instruktiv, morsom 
og hyggelig måde satte hun os alle ind i problemerne, så det hele — i 
hvert fald den aften — syntes os klarere. De ca. 200 fremmødte fulgte 
foredraget med stor interesse. Bagefter vistes filmen: »Så du røgen?« 
der er optaget af »Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse«.

23. Filmen »Så du røgen?« vistes for elever fra 6. kl. og opefter.
29. Klassemøde i 7C1.

December.
Som sædvanlig var skolen i julemåneden pyntet, og vi forsøgte os med 

adventssang for flere klasser ad gangen. De mindre klasser aflagde besøg 
i kirken, hvor pastor Møller Petersen forklarede for børnene, hvorfor vi 
fejrer jul. Der var korsang og fællessang, og fru Møller Petersen læste en 
af Selma Lagerlbfs legender.

19. 2u holdt julefest for deres forældre.
20. Realklassen holdt julebal.
21. Julefest for 1. og 2. klasse. Som sædvanlig havde de små klasser først 

en hyggetime i deres klasseværelse, hvorefter de samledes i gymnastik
salen, hvor de morede sig dejligt og trakteredes med appelsiner, skæn
ket af skolenævnet.

3x opførte en fornøjelig lille komedie og gjorde det nydeligt.
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Januar.
10. Klassemøde 9al -|- forældrene.
15. Norsk rejselærer — hr. Ole Grottum fra Oslo.

Der vistes smukke lysbilleder fra Jotunheimen, og hr. Grottum fortalte 
os om en tur i disse betagende egne af vort broderland.

19. Klassefest i 7av.
24. 8av på besøg hos Ford.
25. 8av - — — General Motors.

Februar.
1. 7av på Frihedsmuseet.

12. 8au inde at se »Hosekræmmeren«.
19. 8au på vintertur.
20. Møde for 7. kl. forældre.
23. 7bu på Frihedsmuseet.
23. Fastelavnsfest for 3. og 4. klasse. Begge gymnastiksale var taget i brug 

til tøndeslagningen, der som sædvanlig blev en stor succes. 6 katte
konger og lige så mange dronninger drog sejrsstolte hjem med deres 
præmier. Der var is til alle, og filmen — »Juno hjælper til« — vakte 
stor begejstring.

23. Om aftenen var der en hyggelig fest for skolepatruljer og vagter. Man 
hyggede sig ved teen, så film, legede og dansede.

26. Svensk rejselærerbesøg.
Rektor Tholske fra Hallstavik fortalte om Uppland, landet omkring 
Stockholm.

Marts.
8. Skolebal for 5. og 6. kl.

Dette skolebal er hvert år den morsomste fest, vi har. For mange elever 
er det deres første rigtige bal, og de morer sig dejligt. Musikerne må 
ordentligt slide i det og har ikke mange øjeblikkes fred. I »restauratio
nen« serveredes pølser og coca-cola. Ind imellem var der forskellig op
træden.

9. De »stores« bal er måske ikke så umiddelbart morsomt, men blev alli
gevel en succes. De forskellige konkurrencer såsom appelsindans og 
ballondans gjorde stor lykke, og musikken forstod på fortrinlig måde 
at få alle med.
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14. Vi havde et godt besøgt forældremøde, hvor skolepsykolog hr. Rasmus 
Jacobsen talte om skolepsykologens arbejde. Det var et fortrinligt fore
drag, som på en klar og oplysende måde satte forældrene ind i de man
geartede sider af skolepsykologernes virksomhed.

Og hermed er vi nået året rundt. Det har været et travlt arbejdsår, som 
for lærerne har været præget af masser af kurser af forskellig art. Det er 
slet ikke let at skulle leve op til de store idealer, som den nye skolelov stil
ler op, når vore arbejdsforhold på mange felter er mangelfulde, samtidig 
med at vi på en række områder endnu ikke har lærebøger. Alligevel finder 
vi, at vi står sikrere end ved begyndelsen af året. Mange spørgsmål er blevet 
afklarede, og vi kan så småt begynde at se de gode virkninger af loven.

Stadig flere elever melder sig da også til fortsat skolegang ud over den 
skolepligtige alder. I år skal vi for første gang have en 9. klasse op til prøve, 
og fra næste skoleårs begyndelse indfører København også 10. klasse.

Gruppearbejde i realklassen.

Skolescene og -bio.
»Skolescenen har til opgave at virke for opførelsen af teaterforestillin

ger for skoleungdommen for derigennem — som et led i skolens almenmen
neskelige opdragelse — 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 — 
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og helst også afsmag for de underlødige og for ungdom uegnede film. Det 
sidste kan dog hverken skolen eller skolescenen nå uden hjemmenes sam
tidige støtte.

Eleverne i Real fik i år tilbud om at se:
Shakespeare: »Hamlet«.
Max Frisch: »Biedermann og brandstifterne«. 
Bert Bresht: »Galileis lov«.

9. kl. — II real.
De to første af Realklassens repertoire.
Desuden »Anne Franks dagbog«.

6. kl. — I real.
»Anne Franks dagbog«.
Holberg: »Den stundesløse«.

5. klasse fik tilbud om følgende forestillinger: 
Holberg: »Jeppe på Bjerget«.
»Den stundesløse«.

I Skolebio var der lejlighed for Realklassen til at se: 
»Kirmes«.
»Ved vejs ende«. 
»Vredens druer«. 
»Masser af whisky«.

6. kl.--1 real har kunnet se:
»Sejren over Atlanten«. 
»Den sidste chance«. 
»Kaptajn Buffalo«. 
»Hofnarren«.

9. kl.—II real har kunnet se:
»Den sidste chance«.
»Kaptajn Buffalo«. 
»Vredens druer«.

Endelig var der specielt for 5. klasse tilbud om at se:
»Forsvundet i Japan«. 
»Laila«.
»Ballonrejsen«.

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.
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Skole-TV
og andre audiovisuelle hjælpemidler.

Vi har også i det forløbne skoleår haft fornøjelse af vort TV-apparat. 
Gennem aftenudsendelserne har forældrene lejlighed til også at se, hvad 
Skole-TV byder på.

Der synes at være kommet et fastere greb om udsendelserne, end de før
ste forsøgsudsendelser tydede på. Udsendelserne er samlet i »rækker« om 
et bestemt emne, og der har i den forløbne sæson været fremragende ting 
imellem. Såvel »forfatterudsendelserne« som »teaterrækken« i efteråret var 
meget instruktive og oplysende, ligesom de naturhistoriske og visse af de 
geografiske efter jul har været af høj kvalitet.

Det er ikke meningen, at disse fjernsynsudsendelser skal erstatte un
dervisningen i de pågældende fag, men de kan på adskillige felter være et 
udmærket supplement til undervisningen.

Det samme kan siges om de mange andre moderne tekniske hjælpemid
ler, vi betjener os af i undervisningen, men alle disse andre arbejder mere 
direkte med, idet læreren her i højere grad er herre over, hvilket stof, man 
ønsker belyst.

Gennem Film- og Båndcentralen, Statens Filmcentral, ambassader, pri
vate foretagender o. s. v. kan der efterhånden fremskaffes film om næsten 
ethvert emne, og såvel vort stumfilmsapparat som tonefilmsanlægget anven
des flittigt. Det samme er tilfældet med vore episkoper og lysbilledappara
ter, ligesom båndoptagerarbejdet griber stadig mere om sig. Til grammofon
anlægget er der i år kommet stereo til, om end installationen ikke er i orden. 
Det nyeste nye er en overhead-projector, som vi venter os meget af.
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Skolebiblioteket 1962-63.
Der er i år truffet en vigtig og glædelig afgørelse vedrørende skolebiblio

tekerne i København. Der er givet tilladelse til, at der må anskaffes »vok
senbøger« til skolebibliotekerne og til fællesbogsamlingen. For fremtiden 
vil vi hvert år få 5 titler på skolen, og der vil blive anskaffet 5 titler til fæl
lesbogsamlingen, som dels vil kunne anvendes til litteraturundervisningen 
i 8.—9. og 10. kl. og dels i realafdelingen.

De første 10 bøger, som vil blive anskaffet, og som vi kan påregne at få 
i september måned er:

Til skolen:
J. Bech Nygård: Guds blinde øje.
Karl Bjarnhof: Stjernerne blegner.
J. D. Salinger: Forbandede ungdom.
John Steinbeck: Mus og mænd.
Knud Sønderby: To mennesker mødes.

Til f.b.
Gregor Manfred: Broen.
Martin A. Hansen: Paradisæblerne.
Ernest Hemingway: Den gamle mand og havet.
Hans Scherfig: Det forsømte forår. 
Karen Blixen: Babettes gæstebud.

Når denne samling efterhånden opbygges, vil den sammen med ung
domsbøgerne kunne tilfredsstille læsebehovet hos de 15—16 årige, hvoraf 
en del i løbet af deres skoletid har læst så mange af vore bøger på biblio
teket, at det er vanskeligt at finde flere til dem.

En anden meget velkommen fornyelse på biblioteket er, at den opbyg
ning af klassehåndbiblioteker, som i de kommende år vil finde sted på sko
lerne i København, sandsynligvis begynder på Hellig Kors efter sommer
ferien. Håndbiblioteket kommer til at indeholde opslagsbøger og ordbøger, 
så man i klassen kan finde de oplysninger, man tidligere måtte gå på læse
stuen for at få.

Skolen har i år haft flg. tilgang af bøger dels fra hovedbiblioteket og 
dels købt af skolen som klassesæt:

Læsestuen 121 bind.
Udlånet 215 bind.
Klassesæt 19 sæt med ialt 392 bind.

P. Boere Larsen
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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 regning vil være fremlagt i klasserne under forældrebesøgene.

Torsdag den 20. og fredag den 21. juni
begge dage fra kl. 8—12, er elevarbejder udstillet i gymnastik
salen. Desuden er der åbent de samme steder torsdag kl. 19—20.

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

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

Omflytningen finder sted lørdag den 22. juni.

1. feriedag er mandag den 2b. juni.

1. skoledag efter ferien er mandag den 12. august. For 1. 
klasserne begynder skoleåret tirsdag den 20. august.

Gerda Mejer-Jensen.



Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI
Gæstelærer.Lærer.

lu (nr. 16) kl. 8—1200 dansk .............. hr. K. Juel Nielsen fr. B. Bekker
8ua (nr. 3) kl. 8—1200 regning .......... - F tinding Sørensen hr. ./. Jacobsen
8av (nr. 18) kl. 8—1200 dansk .............. - M. Ljungcrantz fr. H. Jespersen
7 au (nr. 13) kl. 8— 850 dansk .............. - P. Borre Larsen - Lise Rubin

( fy ) - 9— 950 fysik ............... - Erik Kurland hr. B. Nissen
( ge ) - 10—1050 biologi ........... - M. Mat ras Berendt Petersen

7bu ( ge ) kl. 8— 8S0 geografi ......... - Arne Jessen fr. E. Mosegaard
(nr. 17) - 9__ 950 regning .......... - P. Borre Larsen - E. Fledelius

10—1050 engelsk .......... - B. Nissen - I. Ostermann
6 au (nr. 8) kl. 8— 830 dansk .............. 1 - /. M. Jacobsen

- 9— 950 geografi .......... J - Frank Bruun - Edith Hansen
10—1050 regning .......... fr. E. Fledelius - Lise Rubin

5u (nr. 15) kl. 8— 850 dansk .............. - Aa. Rosenberg - Korsgaard Jensen
- 9— 950 religion .......... - I. M. Jacobsen - Lise Rubin
- 10—1050 regning .......... - Dea Andersen - E. Mosegaard

4a (nr. 7) kl. 8— 850 dansk .............. I hr. M. Matras
- 9__ 950 historie ........... 11 - /. Ostermann fr. Korsgaard Jensen
- 10—1030 regning .......... - Edith Hansen hr. Erik Kurland

3a (nr. 12) kl. 8— 830 regning .......... - Dea Andersen
9__ 950 dansk .............. - H. Eyermann

3u (nr. 9) k.l 8— 850 dansk .............. hr. Hans Kock
- 9__ 950 regning .......... - O. Mosegaard

2a (nr. 4) kl. 8— 850 dansk .............. fr. G. Levald
9__ 950 regning .......... Den Andersen

2u (nr. 5) kl. 8 — 83" regning .......... hr. 0. Mosegaard
- 9— 950 dansk .............. fr. IL Mosegaard

2v (nr. 6) kl. 8— 830 dansk .............. - Edith Hansen
- 9__ 950 regning .......... - Aa. Rosenberg

2x (nr. 2) kl. 9— 9S0 dansk .............. hr. Svend Jensen
- 9— 930 regning .......... - M. Matras

FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer. Gæstelærer.

lu (nr. 16) kl. 8—12on engelsk ...........lir. Svend Jensen hr. Hans Kock
8au (nr. 3) kl. 8—1200 dansk ............... - Joh. Hjelme - P. Borre Larsen
8av (nr. 18) kl. 8—1200 regning ............ - O. Mosegaard fr. Aa. Rosenberg
7av (nr. 17) kl. 8— 850 dansk .............. - M. Johansson hr. Berendt Petersen

9— 950 engelsk .......... - J. Jacobsen fr. Edith Hansen
(nr. 20) 10—1050 sang ................ - A. Essendrop - E. Fledelius
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Lærer. Gæstelærer.
7C1 ( fy ) 

(nr. 8)
kl. 8— 850
- 9— 950
- 10—1050

fysik .......  
regning .... 
geografi ...

...... - Erik Kurland 
j fr. E. Mosegaard

hr. Arne Jessen
fr. E. Fledeli 
hr. Poul And-

us
ersen

6al (nr. 13) kl. 8— 850 regning .... ...... hr. Frank Bruun fr. Th. Wilken
- 9— 950 historie ... ...... fr. /. M. Jacobsen 1
- 10—1050 dansk ...... ...... - H. Jespersen j - Irene Jensen

6bu (nr. 20) kl. 8— 850 sang ........ ......hr. K. Juel Nielsen hr. A. Essendrop
(nr. 25) - 9— 9s0 dansk ....... ...... - B. Nissen - Poul Andersen
( ge ) - 10—1050 geografi ... ...... - Frank Bruun - Arne Jessen

6cu (nr. 14) kl. 8— 850 dansk ...... ...... - Funding Sørensen fr. I. Ostermann
- 9— 9s0 religion .... ...... hr. K. Juel Nielsen - Else Lude> Hansen

( fy ) - 10—1050 fysik ........ ...... - Erik Kurland hr. B. Nissen
5a (nr. 10) kl. 8— 850 dansk ...... fr. Irene Jensen। fr. Gerda Sørensen- 9— 9S0 historie .... - Korsgaard Jensen

- 10—1050 regning .... ...... - Bodil Bekker - Edith Hansen
5v (nr. 12) kl. 8— 850 dansk ....... ...... - H. Egermann - E. Ludo Hansen

- 9— 950 regning .... ...... hr. Funding Sørensen hr. A. Essendrop
- 10—1050 biologi .... ...... fr. H. Egermann fr. E. Ludo Hansen

4u (nr. 9) kl. 8— 8s0 dansk ....... ...... - Korsgaard Jensen hr. Poul Andersen
- 9— 950 historie .... ...... - I. Ostermann fr. H. Egermann
- 10—1050 regning .... ...... - EM. Jacobsen - Gerda Sørensen

4v ( ge ) kl. 9— 950 geografi ... 1 hr. Arne Jessen
(nr. 14) kl. 10—1050 dansk ....... । hr. Berendt Petersen fr. Korsgaard' Jensen

- 11—1150 regning .... ...... - M. Ljungcrantz - Irene Jensen
4x (nr. 7) kl. 8— 850 dansk ....... ...... - ./. Jacobsen hr. M. Matrat

- 9— 950 regning .... ...... fr. Bodil Bekker 1 . ___
- 10—1050 geografi ... ...... hr. M. Matras pr. / h. Wilken

3v (nr. 15) kl. 8— 850 dansk ....... ...... fr. Lise Rubin
- 9— 950 regning .... ...... hr. Frank Bruun

3x (nr. 2) kl. 8— 850 dansk ...... ...... fr. E. Fledelius
g__ 9«« regning .... ...... - Lise Rubin

lu (nr. 5) kl. 8— 850 dansk ....... ...... hr. B. Nissen
- 9— 950 regning .... ...... fr. H. Jespersen

Iv (nr. 6) kl. 8— 850 dansk ...... ...... - I. M. Jacobsen
9__ 950 regning .... ...... hr. Erik Kurland

Ix (nr. 4) kl. 8— 8S0 dansk .............. fr. Bodil Bekker
9— 9S0 regning ..........  hr. M. Matras

Hellig Kors skole, marts 1963.

Gerda Mejer-Jensen.



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 med
bringe håndklæde. Fritagelse 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. decem
ber i kontortiden. Børn, som fyldei' 7 år inden 1. august 1963 skal skri
ves i skole inden 14. december. Børn, som fylder 7 år senest 31. januar 
1964 kan skrives i skole inden li. december i år.

Udskrivning af elever kan kun finde sted, når følgende 2 betingelser er op
fyldt: 
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 med
delelse til klasselærerne. 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 ubehagelig
heder 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, I il det ringer, og du må ikke lege.
2. Hvis du skal møde senere på dagen, må du ikke komme mere end 10 minutter før c in 

time begynder.
I 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 kna

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

3. Når du går fra et klasseværele, 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.
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 vice- 

inspektøren.
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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