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ØSTRIGSGADES SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Skoleåret 1954-55.

Klasser og elever. Skoleåret begyndte med 1420 elever (686 drenge og 734 
piger) fordelt på ialt 48 klasser: 31 grundskoleklasser (11 for drenge, 12 for piger, 
8 fællesklasser), 8 eksamensfri mellemskoleklasser (4 for drenge, 4 for piger), 8 
eksamensmellemskoleklasser og 1 realklasse (alle fællesklasser).

Skolens personale. Ved Østrigsgades skole underviser 45 lærerinder og lærere. 
Pr. 1. august skete følgende forandringer i lærerstaben: fru Else Jørgensen og fru 
Rosa Lindow flyttede til henholdsvis Valby skole og Holbergskolen, hr. Erik Larsen 
fra Hans Tavsensgades skole til Østrigsgades skole, fast vikar ved Sortedam gymn., 
fru Regitze Sieck Hansen, fastansattes her, fast vikar ved Østrigsgades skole, frk. 
Ingrid Hjørlund, fastansattes ligeledes, og endvidere fik vi tre nye faste vikarer: 
frk. Bente Ebbesen, hr. Jørgen Hansen og hr. Poul Funding Sørensen. Endelig 
skete der det, at fru Vibeke Brandt-Pedersen tog sin afsked fra Københavns skole
væsen for at rejse til Varde. — 1. oktober opnåede fast vikar hr. Jørgen Ryming 
fast ansættelse, og fast vikar hr. Bent Kallehave indkaldtes til militærtjeneste. -— 
1. januar fastansattes fast vikar hr. Knud Jespersen, og skolen fik en ny fast vikar, 
frk. Bodil Laustrup.

Nogle af skolens lærerkræfter har i det forløbne år uddannet sig yderligere ved 
kursus på Statens Lærerhøjskole, ligesom det er lykkedes for flere at opnå rejse
stipendium for at kunne studere skolevæsen i Norge og Sverige. Hr. Richard Sneum 
blev af undervisningsministeriet i sommerferien sendt til Paris for at deltage i be
styrelsesmøde og påfølgende generalforsamling i „International Society for Education 
through Art“ og underviste derefter på statens tegnelærerkursus. Endvidere blev 
han fra 13.-—17. april udset til at lede en malegruppe på en international pædagogisk 
konference i London. Kollegerne på skolen glæder sig med hr. Sneum over de 
smukke hverv, der således tildeles ham.

Den 11. januar afgik skolebetjent Johannes Hansen ved døden, efter ca. en 
måneds sygdom. Til en tilsyneladende mindre operation stødte der komplikationer. 
Sygelejet blev svært, og til sidst måtte den ellers så stærke og sunde mand bukke 
under for sygdommen. Den 15. oktober 1955 skulle vi have fejret ham på hans 
25-års jubilæumsdag. Det fik vi altså ikke lov til. Han blev 55 år gammel.

Johannes Hansen var ikke blot vor meget dygtige skolebetjent, han var vor — 
børnenes og lærernes hjertens gode ven og arbejdsfælle. Han var en skikkelse i 
kvarteret, og hans død er et smerteligt tab for Østrigsgades skole. Dér levede han 
med i alt, hvad der foregik, arbejdede med og støttede, også når nyt skulle prøves 
og sættes i gang. Syntes han, en sag var god, gav han den sine kræfter. Hvis et 
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og andet er lykkedes for os, har han i mange tilfælde sin part af æren derfor. Jo
hannes Hansens fine menneskelige egenskaber i forbindelse med stor faglig dygtig
hed og utrættelig flid gjorde ham til det, han var.

En af hemmelighederne ved Johannes Hansen var nok den, at hans største 
glæde syntes at være den at glæde andre.

Æret være hans minde.

Indtil en ny skolebetjent blev udnævnt, vikarierede 1. medhjælper, hr. Vilhelm 
Olsen, i stillingen. 1. april tiltrådte hr. Simeon Hansen, der fra Holsteinsgades 
skole flyttedes til Østrigsgades skole. Hr. Simeon Hansen er en broder til Johannes 
Hansen og fortsætter således broderens gerning.

Eksaminer og prøver. Ved eksamen i juni 1954 bestod 26 elever realeks
amen, 44 mellemskoleeksamen. — Eleverne i de eksamensfri mellemskoleklasser 
har i årets løb aflagt 3 standpunktsprøver i diktat og regning. — Samtlige elever i 
vore 5. klasser og de af vore elever i 1. fri mellem, som ønskede det, aflagde i 
foråret en standpunktsprøve, der i forbindelse med skolens indstilling skulle vise 
barnets egnethed til eksamensmellemskolen. 104 elever (43 drenge og 61 piger) 
bestod. — I fjor benyttede 2 drenge og 3 piger sig af den „nye ventil“ og gik, efter 
en forud bestået prøve, fra 3. eksamensfri mellemskoleklasse over i 3. eksamens
mellem.

Skolen i den normale undervisningstid.
De mange børn i klasserne, lokalemangelen, der medfører vandring fra lokale 

til lokale, mylderet på trapper, gange og på legeplads er medvirkende til at vor 
skole ikke helt viser det billede af en skole, som vi kunne ønske os. Men der er 
daglig gjort en indsats fra lærerpersonalets og tænksomme elevers side, en indsats 
der skal påskønnes. Den store interesse, flertallet af vore forældre viser skolen, er 
for lærerne en overordentlig værdifuld hjælp i arbejdet. Så mange forældre som 
aldrig før mødte op til møderne i og omkring forældreugen, og mange forældre er 
fra tid til anden kommet hen til os, enten for at bede om et råd i en eller anden 
situation eller for at udbede sig en „nærmere forklaring“, når et og andet er fore
faldet på skolen. En mængde små problemer er således blevet løst på god måde, 
og det er vist ikke sket, at noget er gået helt i hårdknude. Skolen håber på et fort
sat godt samarbejde med forældrekredsen, til gavn for børnene, der jo er vore fælles 
unger. Uden et virkeligt samarbejde mellem forældre og lærerstab, og for den sags 
skyld børnene med, kan en skole ikke trives, selv under de mest normale forhold, 
hvilket vi just ikke kan prale af at have i disse år.

Den fader og moder, der følger med i og — nok helst på en diskret måde, 
som en en art tilskuer — afkontrollerer barnets forhold til skolen, ved så nogen
lunde, hvad der foregår derhenne, så nogenlunde, hvordan timerne forløber,; hvad 
barnet arbejder med og eventuelt „har for“ hjemme. Der skal derfor her ikke siges 
meget om arbejdet i den normale undervisningstid, hvor vigtigt dette end er. Kun 
et par bemærkninger om særlige ting:
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Dukken skal da også ha’ nyt tøj.

Forsøgsklasserne (7-årig enhedsskole). Arbejdet i skolens to forsøgsklasser, 
3. u og 3. v, er fortsat efter den plan, der er lagt for forsøgsundervisningen, en 
plan, der adskiller sig fra den normale undervisningsplan, idet fagene har andre 
timetal og indføres på andre alderstrin end ellers. Undervisningen i disse klasser 
har dog indtil dato ikke adskilt sig væsentligt fra normalklassernes; dog har for
tællefagene, d.v.s. religion, historie, geografi og naturhistorie, været lagt ind under 
danskundervisningen. Drengene er ligesom de forrige år bleven undervist sammen 
med pigerne i håndarbejde.

Film og lysbilleder i den daglige undervisning. De to apparater, som 
skolen fik sidste år før sommerferien, båndfilmsapparatet og stumfilmsapparatet, har 
vist sig at være særdeles anvendelige i den daglige undervisning. — I dette år har 
skolen anvendt flere film end i noget tidligere år, og den båndfilmsamling på 7000 
billeder, som vi købte sidste år, har været benyttet flere timer hver eneste af årets 
skoledage. Skolen regner med i løbet af kort tid tillige at blive ejer af et tonefilms
apparat.

Museumsbesøg. En del klasser har under vejledning af deres lærere aflagt 
besøg på museer.

Lejrskole. I september 1954 var III v på lejrskole i Gevinge ved Roskilde 
under ledelse af frk. Ellen Sløk-Andersen og hr. Gunnar Bergstrøm. Man aflagde 
besøg på en bondegård og i flere af egnens gamle landsbyer, så eleverne fik kend
skab til livet på landet. En bustur blandt andet til Holbækegnens herregårde sluttede 
med forevisning af Knabstrup teglværk, hvor en af firmaets ledere på en yderst 
levende og anskuelig måde gav eleverne et indblik i det daglige arbejde på den 
store industrivirksomhed.
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Lærerudveksling. 1 oktober—november gæstede folkskollärare Ture Gud
mundsson fra sangskolen i Stockholm vor skole i ca. 14 dage, medens vor hr. 
Gerh. Olsen gæstede sangskolen i Stockholm. De to lærere byttede således gårde. 
Vi fik et 14-dages svensk frisk pust, og sangskolen i Stockholm et tilsvarende 
dansk. Det var fornøjeligt og lærerigt for alle parter.

Rejselektorer. To af foreningen Norden’s rejselektorer har holdt foredrag 
på svensk og norsk for de større elever.

Færdselsundervisning. Samtlige klasser fra 2. klasse og opefter har mod
taget undervisning i færdselslære. De få timer, der kan bruges til dette fag, har 
været tildelt hr. overpolitibetjent Mauritzen, der har haft let ved at gøre sig afholdt 
af børn og lærere.

Sociale foranstaltninger.
Ferien. Arbejdet med elevernes rejser til feriepladser og koloni blev vare

taget af viceinspektør Niels Kromann, der uddelte 294 billetter, og af frk. Sigrid 
Aarup og hr. Helmuth Ottosson, der for henholdsvis piger og drenge arrangerede 
udsendelsen af børn til feriekolonier og nye feriepladser på landet. 45 drenge kom 
på feriekoloni (heraf 26 med hr. Ottosson på „Sandnæshus“, 15 på „Furesøkolo- 
nien“ og 4 på „Højdevangen“). 50 piger fordeltes på forskellige kolonier. 7 drenge 
og 8 piger fik nye feriepladser (Østrup). Desuden kom mange ud i gamle pladser. 
Til de børn, der ikke kom på landet, uddelte hr. John Lorenzen 222 billetter til 
Gabriel Jensens ferieudflugter.

Hjælp til beklædning m. m. Fra foreningen Fattige Børns Fodbeklædning 
har skolen modtaget anvisninger på træsko foruden et begrænset antal anvisninger 
på læderfodtøj. Anvisninger udleveres hos viceinspektøren i dennes træffetid. -— 
Fra Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning modtog vi 36 par strømper, 
og gennem Børnenes Kontor blev 13 piger og 39 drenge klædt på til ferierejsen 
sidste sommer. Ligeledes gennem Børnenes Kontor blev der ved juletid ydet hjælp 
til 44 hjem. Fordelingen af alt dette varetages af viceinspektrice frk. Ellen Jørgen
sen og hr. viceinspektør Niels Kromann.

Skolefrokosten (november—maj). På de 7 første klassetrin kan udleveres 
gratis mælk, frokostpakke og vitaminpiller. Der blev daglig udleveret 385 madpak
ker + mælk og 690 mælk. Alle fik vitaminpiller. — Fra 8. klassetrin og opefter 
serveres skolefrokosten kun mod betaling. En halv snes elever har købt frokost
pakke, og ca. 40 har købt mælk.

Skolebadet. I tiden fra 1. september til skoleårets slutning kan børnene hver- 
anden uge få varmt bad i skolens store, smukke baderum. Ca. 50 % af børnene, 
og i overvejende grad børn fra de mindre klasser, benytter sig heraf. Badningen 
finder sted i en del af en time — for de øverste klassers vedkommende dog af hen
syn til undervisningen uden for skoletiden. — Når kun halvdelen af eleverne del
tager, er en af grundene måske den, at dette bad, i modsætning til det obligatoriske 

6



bad efter en gymnastiktime, er frivilligt, men det var ønskeligt, om endnu mange flere 
børn ville benytte lejligheden til også at deltage i skolebadningen. Forældrene bedes 
tænke lidt over dette spørgsmål.

Sparemærker sælges af viceinspektrice frk. Ellen Jørgensen i dennes træffe
tid. Fra 1. april 1954—31. marts 1955 er solgt for 6520 kr.

Skolen uden for den normale undervisningstid.

Arrangementer for eleverne alene.

Læsestuen har i tiden 15. september—15. april været åben for frivilligt be
søg om eftermiddagen tre gange ugentlig med et samlet besøg på 2116 elever, ca. 
30 pr. gang. I fjor var besøget 1952 elever eller ca. 20 pr. gang, altså en pæn stig
ning. Skolebibliotekar er hr. Aage Viit Nielsen.

Frivillig svømning har fundet sted på „Helgoland“ i juni, juli og august. 
Her har mange, især mindre piger og drenge, under betryggende tilsyn lært at 
svømme. Mange har i sommerens løb taget skolens svømmeprøver.

Skolescenen, hvis lokale repræsentanter er hr. viceinspektør Einar Schæbel 
og hr. overlærer Aage Viit Nielsen, har haft 183 medlemmer. Skolescenens bio 230.

Koncerter for skoleelever. Mange elever har overværet de af skolevæsenet 
arrangerede orkesterkoncerter.

Skolehave. Sundbyøster skolehave, Øresundsvej 152 B, har plads til ca. 225 
elever fra Østrigsgades skole og er åben for børn fra 2. klasse og opefter. Arbejdet 
i haven ledes af hr. overlærer Aage Ebbesen. — Mod betaling af 1 krone får 
eleverne et stykke jord på 8—25 m2, afhængigt af børnenes alder og det antal år, 
de har haft skolehave, og de deltager desuden i pasningen af den øvrige del af haven. 
— De får gratis frø og planter, får vejledning i såning, plantning, rensning og van
ding, de giver deres have kunstgødning og må tage de produkter, de selv avler, 
med hjem, foruden at de får del i havens afgrøde af blomster, rabarber og frugt. 
Børnene møder 2 gange om ugen, mandag—torsdag eller tirsdag—fredag, fra 15. 
april—15. september. — I sommerferien er haven åben to gange ugentlig, og der
som forældre, søskende eller kammerater ikke kan tilse haven, mens et barn er 
på ferie, passes den af lærerne. — Der melder sig hvert år så mange børn, at der 
må siges nej til en del.

Fritidsskolen. Fritidsskolen har i sin 3. sæson beskæftiget ca. 475 elever 
fordelt på 36 hold. Skolens formål er først og fremmest at give børnene ideer og 
muligheder for at bruge deres fritid på en fornøjelig og nyttig måde ■— og måske 
samtidig hermed at skaffe dem et sted at være efter skoletid, indtil mor og far kom
mer hjem. Børnene får her, under voksnes ledelse, lov til frit at beskæftige sig 
med ting, som kan fange deres interesse. Fritidsskolen har haft to halvsæsoner, 
hvor den første har været lidt bedre besøgt end den sidste. En del af skolens lærer
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kræfter, suppleret med forældre og andre, har her ofret tid og kræfter til gavn for 
børnene. Fritidsskolen beskæftiger 26 lærere og ledes af hr. overlærer S. Prejslev 
og hr. kommunelærer Bent Christiansen.

Musikskolen har nu eksisteret i 2 år. I fjor sluttede vi med 140 elever og i 
år med 244, deraf ca. 200 blokfløjteelever. (Af disse sidste er dog godt og vel 20 
forældre, der vil kunne spille sammen med deres børn. Gid dog flere forældre ville 
følge eksemplet. Forældre undervises på aftenhold, eventuelt formiddagshold ( ,frue
hold“) ). Det er vort håb, at Musikskolen vil vokse fra år til år, idet målet er 
efterhånden at inddrage helst alle vore børn i musikundervisningen. Det er lige så 
vigtigt at indføre barnet i musikken som i ethvert af skolens øvrige fag. Men des
værre koster det noget, idet hjemmene selv må betale undervisningen til takster, 
der er fastsat af skolemyndighederne. Takket være vore indtægter ved papirindsam
linger, andespil og forestillinger har vi indtil dato kunnet holde vor instrumentreg
ning så nogenlunde nede og dog været i stand ti! at udlåne instrumenter til alle, 
der har ønsket at låne. Det håber vi fremdeles at kunne gøre for derved at fjerne en 
væsentlig hindring for den far og mor, der står over for det at melde sit barn ind i 
Musikskolen. Der spørges ved denne lejlighed ikke om en families økonomiske for
hold. Blot De kommer med Deres barn og selv klarer undervisningspengene, er 
sagen i orden. Gør alvor af det.

Musikskolen har to afdelinger, en forskole og hovedskolen. Foreløbig har vi 
flest børn i forskolen, hvor der udelukkende undervises i blokfløjte. Blokfløjten er 
et fortræffeligt instrument for begyndere, selv for de små, helt ned til 2. klasse. 
Den tekniske side af sagen er til at overkomme, så eleven får tid til at tilegne sig 
den mest elementære viden om musik (nodekendskab m. m.). Når skolen i et par

Spænding.
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„Ach, du lieber Augustin“.

„blokfløjteår“ har set eleven lidt an, og hvis barnet synes at bevare lysten til mu
sikken, ja, så kan vi sammen drøfte, hvorvidt der skal fortsættes med blokfløjte, 
på hvilket instrument man kan drive det ret vidt og hurtigt nå til sammenspil med 
kammerater eller forældre, eller vi skal tænke på andet instrument, f. eks. den 
meget sværere violin, eller andet. For at kunne låne f. eks. en violin skal eleven, 
i hvert fald hvis det er en mindre dreng eller pige, have gennemgået forskolen og 
have musiklærerens udtalelse for egnethed og flid. Men der spørges stadig væk 
ikke efter økonomiske forhold. På Musikskolen underviser en stab af dygtige folk, 
der alle har en grundig uddannelse. Musikskolen har ferie og fridage som skolen 
ellers. — Skolens kontor giver til enhver tid alle ønskede oplysninger.

Rejser og udflugter. I sommerferien 1954 foretog IV v en rejse i Norge 
sammen med deres klasselærer, hr. I. Wåge Jensen. Eleverne kørte op gennem 
Norge med Bergensbanen, sejlede på Sognefjorden, så Jotunheimens fjelde og boede 
i 7 dage i den lille bygd, Vang, i Valdres. En strålende oplevelse, som sikkert har 
givet eleverne smag på rejselivet, og som forhåbentlig fremover vil være med til 
at give dem gode interesser. -— Særlig mange klasser har i det forløbne skoleår 
pr. bus eller pr. tog foretaget endagsture ud i byens omegn, sommer- såvel som 
vinterture. Ved arrangeringen af sådanne småture kan det, især hvis det træffer 
sammen med læreres fraværelse på grund af censur, være vanskeligt at få alle 
øvrige timer læst. Det sker derfor, at vi i sådanne situationer må give nogle klasser 
fri en time eller to. Dette er selvfølgelig ikke det heldigste, men det er uundgåeligt, 
hvis vi skal gennemføre alle disse småudflugter, som glæder både læreren og ele
verne. En sådan skovtur frisker op og styrker sammenholdet i en klasse.
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Arrangementer for forældre^ større elever og’ 
udgåede elever.

Forældrekoret synger på anden sæson og øver hver onsdag aften fra 19,30— 
21,15 på nr. 11. Koret råder over 25 damestemmer (mødre og voksne døtr^) og 
har medvirket ved skoleafslutninger og julefester. Det var meningen, at vi| i år 
skulle have udvidet med herrestemmer for således at få et blandet kor, der kunne 
løse dels selvstændige opgaver, dels opgaver sammen med børnekoret. Imidlertid 
fik vi en ufrivillig pause på ca. to måneder, så vi har udsat tanken om blandet kor 
til efteråret. Forhåbentlig har de herrer, der havde meldt sig, ikke i mellemtiden 
mistet interessen. Koret håber at kunne byde dem velkommen til oktober. Eventuelle 
andre interesserede kan til enhver tid melde sig til korets leder, hr. Jørgen Haahr.

Klubben for større elever og deres forældre. Den sidste lørdag i hver af 
årets seks vintermåneder har eleverne fra 3. fri mellem, 3. og 4. eksamensmellem 
og realklassen sammen med deres forældre og andre voksne pårørende været ind
budt til en hyggeaften på skolen. Der udleveres normalt kun billetter til disse afte
ner, hvis der fra et hjem foruden en ung (vor elev) møder mindst een „gammel“. 
Disse aftener er forløbet på fornøjeligste måde: Først danses der en god times tid, 
og vi har i år haft frk. Agnes Nielsen fra Folkedansens Fremme som vor dygtige 
leder. Dernæst samles vi ved bordene for at hengive os til kaffedrikning, afbrudt af 
fællessang, musikalsk underholdning og, som regel, to ganske korte erhvervsforedrag, 
idet en del damer og herrer repræsenterende forskellige erhverv, har aflagt klubben 
besøg og i korte rids givet os situationen inden for et eller andet fag (uddannelse, 
lønforhold o.s.v.). På grund af særlige forhold måtte en enkelt aften udgå. Men 
ellers har vi i år haft en gennemsnitlig deltagelse på 56 medlemmer mod i fjor (1. 
sæson) 35. Vi ville gerne nå op på tallet 70—80 næste år, for det første fordi vi 
synes, klubben fortjener det, og for det andet fordi det ville stabilisere klubbens 
økonomi. Ek hjertelig tak til alle, der har bidraget til klubbens trivsel, det være sig 
de forskellige familier, indbudte foredragsholdere, dansens leder, frk. Agnes Nielsen, 
og, ikke at forglemme, vor trofaste veninde ved klaveret, pianisten frk. Birthe Jensen.

Kunstfornøjelse. Til disse aftener var indbudt forældre, skolens ældste, og 
tidligere elever samt voksne pårørende. Klubbens leder, hr. Richard Sneum, for
tæller: „Med anledning i aktivt amatørmaleri har vi søgt at belyse forskellige sider 
af kunstmaleriet. Idet vi selv arbejdede i materialerne, var det f. eks. naturligt, at 
vi gjorde os et og andet klart angående maleriets „sprog“ og virkemidler. De skif
tende holdninger, vi indtog under vore egne maleprocesser, ledte os på sporet af 
stadig flere af de mangfoldige kunstudtryk, som eksisterer omkring os. Hvis del
tagerne herefter spontant aflægger flere synspunkter, når og hvor de møder maler
kunsten i dens forskellige former, vil hensigten med tirsdagsaftenerne i det væsent
ligste være nået“. — Efter deltagernes udtalelser at dømme har disse aftener været 
fornøjelige og udbytterige. Vi vil derfor indbyde igen til efteråret og har sikret os 
klubledere til 3 hold, om det skulle være. Det er en forkert opfattelse, at man skal 
have specielle anlæg for maleri for at kunne deltage med udbytte. Disse aftener er 
først og fremmest startet for at give ukyndige, men søgende, lejlighed til at få for-
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En kop kaffe styrker. (Lørdagsklubben, et af bordene).

stand på maleri for således at kunne dyrke denne form for kunstnydelse. Kom her
hen med Deres store dreng eller pige og vær med. Prisen har i år været 6 kr. 
pr. måned.

Vi lytter til musik. Musikpædagogen, fru Inge Daub, har hver mandag aften 
i denne vinter ledet et „lyttekursus“, hvor man blandt andet ved hjælp af grammo
fonplader lærte at skelne mellem musikkens forskellige bestanddele for således at 
få mere ud af denne kunstart. Prisen var 4 kr. pr. måned, og der var adgang for 
forældre, store børn, tidligere elever samt voksne pårørende. Desværre var det kun 
en lille gruppe, der benyttede sig af dette tilbud, men vi håber på større tilslutning 
til disse aftener næste vinter. Husmødre kan udmærket tage et håndarbejde med 
for således at forene det nyttige med det behagelige. Uden tvivl vil mange få større 
udbytte af at høre musik, i radio f. eks., efter at have fulgt disse musikdemonstra
tioner gennem en vinter.

Skolens orkester ledes af hr. Jørgen Ryming og har haft ugentlige prøver, 
fredag aften på nr. 11. I orkestret kan optages nuværende og tidligere elever samt 
forældre og voksne pårørende. Orkestret, der nu begynder at tage form, har gjort 
sig fordelagtigt bemærket ved flere lejligheder.

Når skolen har oprettet ovennævnte kursus eller klubber, er det ikke, fordi 
den er uvidende om, at kommunale aftenkursus og forskellige udmærkede private 
institutioner byder på lignende ting. Men, når vi gør det, er det fordi vi tror, der 
er noget meget værdifuldt i det, at forældre og store børn --så vidt muligt sam
men — søger samme sted hen for at glæde sig, hente kundskaber og åndelig be
rigelse.
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Særlige begivenheder.
Da manuskriptet til disse årsmeddelelser indsendes 31. marts, vil det altid 

blive nødvendigt at nævne et par ting, der egentlig hører til forrige skoleår.

1953—54.
5. maj, Danmarks befrielsesdag, talte viceinspektør Niels Kromann til de store 

elever om dagens betydning.
20. maj var de ældste elever med forældre indbudt til et foredrag i erhvervs

vejledning med efterfølgende spørgetime. Viceinspektør Einar Schæbel 
ledede denne aften.

3. juni. Første papirindsamling til fordel for vort kulturelle arbejde. Der ind
samles for 1007,50 kr.

10. juni. Musikskolens opvisning. Af 140 elever optrådte 126 (børn og voksne).

1954—55.
8. sept. De københavnske skolers idrætsdag. Flere af vore store klasser deltog. 

Som tidligere år har et udvalgt hold deltaget i „Fremad Amager“s skøle- 
pokalturnering.

15. sept. besøgte skolen fra og med 3. klasse Zoologisk Have. En del af de 
største klasser tog dog ud på egne udflugter.

20. sept. Anden papirindsamling til fordel for vort kulturelle arbejde. Der ind
samledes for 570,00 kr.

8. nov. Andespil til fordel for vort kulturelle arbejde. Indtægt 1250,10 kr.

Til skoleballet havde 3. fri mellem udsmykket salen med en 
morsom fastelavnsfrise. Billedet viser et lille udsnit.
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8. og 9. decbr. opførte lærere og elever Kjeld Abels skuespil ,.Anna Sophie 
Hedvig“.

21. decbr. havde 1. og 2. klasserne besøg af en rigtig julenisse.
21. decbr. Julekantate og krybbespil, om eftermiddagen for beboerne i aldersrente

boligerne „Sundpark“ og om aftenen for forældre.
22. decbr. Juleafslutning. Først hyggetime i klasserne. Dernæst julespil i aulaen. 
18. januar fortalte tidligere formand for De danske Ungdomsforeninger, forstander 

Jens Marinus Jensen, de større elever om Fridtjof Nansen.
12. marts. Særdeles vellykket skolebal for de ældste klasser.
31. marts. Fritidsskolens afslutning: Udstilling, korsang, opførelse af en dramati

sering af H. C. Andersens „Svinedrengen“ og anden underholdning.

Gaver.
Musikskolen har som gave modtaget en cello og en violin. Celloen er sendt 

os af hr. fabrikant H. Busch-Jensen, galvaniseringsetablissementet i Holmbladsgade, 
og violinen af overlærer frk. Carla Paludan. Skolen takker hjerteligt for disse gaver. 
— Endvidere takker vi skolemyndighederne, der sørgede for, at vi den 12. august 
kunne tage et smukt hobbyrum i brug og opstille den lille smukke „Liggende Kalv“, 
et skulpturarbejde af Gudrun Lauesen. Den pynter på trappereposen på den lille 
skole.

Endelig en tak til de mange forældre, der følger skolens arbejde med interesse, 
og en særlig tak til skolenævnet, der ved enhver lejlighed har vist sig parat til at 
række os en hjælpende hånd.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er på skoledage åbent fra 12—13, onsdag desuden fra 

18—19. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden.
Viceinspektørens og viceinspektricens træffetid findes bekendtgjort på 

tavlen på nederste gang på hovedskolen.
Skolelæge, dr. Gerh. Lind, træffes onsdag kl. 9—10, fredag kl. 14—15.
Skolesundhedsplejersken er på skolen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og 

lørdag fra kl. 8—16 og har fast træffetid disse dage kl. 12—13.
Skoletandlæge fru Birte Theander træffes på skoledage fra kl. 8,30—15. 

Klinikdame fru Marie Nielsen er på skolen fra 8—16.
Skolebespisningen ledes af fru Asta Schouw.
Glemte sager. Det er ganske utroligt, så meget tøj og andre ting børnene 

glemmer på skolen. Derfor bør overtøj, tasker og lignende være mærket med barnets 
navn. Skolen erstatter ikke ure, smykker og andre værdisager, ikke heller ting som 
tasker, huer, handsker m. m., ligesom den ikke har erstatningspligt for cykler. 
„Glemmeskabet“ er åbent daglig kl. 10 og kl. 13. — Tøj opbevares højst 2 måne
der, hvorefter det overgives til en velgørende institution.
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Forsømmelser på grund af sygdom bedes meddelt skolen så vidt muligt 
samme dag, senest anden-dagen. Det kan ske ved en voksens personlige henven
delse, pr. brev, der gerne må medbringes af en kammerat, eller ved opringning til kon
toret. Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en trykt blanket 
til brug for lægen. Drejer det sig om ondartet epidemisk sygdom, udsteder lægen dog 
straks attest. Skolen har altid ret til at forlange lægeattest, hvis den måtte ønske det.

Fritagelse for legemsøvelser, herunder svømning og gymnastikbad, tilstedes 
normalt kun på grund af legemsskade eller svagelighed, som på skolens forlangende 
kan kræves godtgjort ved lægeattest.

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i fri
kvartererne, kan det undtagelsesvis tillades. Hjemmet må til viceinspektøren frem
sætte skriftlig anmodning herom.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos klasselæreren. — Konfirmander kan få fri konfirmationsman
dag og eventuelt lørdagen forud. Søskende kan få fri mandag til kl. 11. — Der kan 
kun gives fri til konfirmationsrejser, når disse finder sted i forbindelse med påske
eller efterårsferien.

Konfirmationsforberedelsen bør af hensyn til skolens arbejde falde i 2. 
eksamensfri mellemskoleklasse og i 3. eksamensmellemskoleklasse og bedst fra 
oktober—april. Timeplanen for disse to klassers vedkommende er netop lagt rped 
hensyntagen til præstegangen. Elever, der ønsker at blive konfirmeret i oktober 
fra ovennævnte to klasser, kan få fri til præstegang fra ca. medio april—juni. Men, 
som sagt, oktober—april foretrækkes af skolen. — - På forberedelsesdagene, mandag 
og torsdag, får præstegængerne fri kl. 13, så de kan møde hos præsten kl. 13,10.

Elever på andre klassetrin henvises til aftenforberedelse, der selvfølgelig kan 
finde sted nårsomhelst.

Alle børn, der går til konfirmationsforberedelse, kan af skolen låne en salme
bog og et ny testamente.

Indskrivning af elever til 1. klasse 1956—57 begynder 1. september 1955 
og skulle gerne være afsluttet senest 15. december. Børn, der ønskes indskrevet, 
skal være fyldt 7 år senest 14. december 1956.

(Børn, født før 1. august 1949, er undervisningspligtige og skal indskrives. 
Børn, født 1. august 1949—14. december 1949, kan indskrives. Børn, født 15. 
december 1949 eller senere, modtages ikke.)

Ved henvendelse til skolen om indskrivning må medbringes fødsels- eller dåbs
attest samt koppeattest eller bevis for udsættelse med eller fritagelse for vaccination.

Udskrivning af skolen. Undervisningspligten ophører ved udgangen an et 
skoleår for de børn, der på dette tidspunkt eller senest 11. august er fyldt 14 år. Så
danne børn kan altså udskrives. — Ved skoleårets slutning kan endvidere udskrives 
de børn, der fylder 14 år i tiden 12. august—31. oktober, vel at mærke, hvis[ de 
har gået 7 år i skole og altså er begyndt som 6-årige.

NB. Elever, der har påbegyndt undervisningen i 3. mellemskoleklasse (FM 
såvel som EM), kan ikke udskrives i løbet af skoleåret uden skolenævnets tilladelse, 
der er vanskelig at indhente.
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Bypladser. Skoleelever må først have byplads, når de er fyldt 13 år, og de 
må kun være beskæftiget fra kl. 16—18 eller de sidste 2 timer før butikkernes 
lukketid. På folkekirkens helligdage og om morgenen må de ikke have plads.

Arbejdsgiveren skal meddele skolen, at barnet har beskæftigelse ved bud
tjeneste.

Skolens distrikt. Aalandsgade 1—17 og 2—14, Amagerbrogade 19—35, 
Amager Strandvej fra flyvebådsstationen til Øresundsvej, Badensgade, Bastionsvej, 
Bremensgade 1—79 og 2—54, Breslaugade, Bulgariensgade, Bøhmensgade, Carls- 
gade, Chr. Svendsensgade, Cumberlandsgade, Dalslandsgade, Donaugade, Eliasgade, 
Fehmernsgade, Fyrtårnvej, Geislersgade, Græsvænget, Halgreensgade, Hessens- 
gade 1—53 og 2—38, Holmbladsgade fra 17 og 22, Holmbladsvænge, Jemtelands- 
gade, Jenagade, Kassematvej, Kløvermarksvej fra Herjedalsgade til Amager Strand
vej, Laplandsgade, Lergravsvej fra Strandlodsvej til Amagerbanen, Limgården, Lind
greens Allé, Lybækgade, Lyneborggade, Meklenborggade, Nerikegade, Nyrnberg- 
gade 1—45 og 2—46, Oliehavnsbroen, Polensgade 1—37 og 2—42, Pommerns- 
gade, Prags Boulevard ulige nr. og lige nr. fra nr. 18, Serbiensgade, Siljangade, 
Strandlodsvej ulige nr. 1—83 og lige nr. 2—80, Søfortvej, Trægården, Ungarns- 
gade 1-—33 og 2—64, Uplandsgade, Ved Amagerbanen, Ved Sønderport, Verm- 
landsgade fra 41 og 40, Woltersgade, Yderlandsvej, „Energien“, „Friheds Værn“, 
„Håbet 1916“, Laplandsgade, „C. Jansens Minde“, Woltersgade 18, „Kløverblom
sten“ og „Kløvermarken“, Kløvermarksvej, „Pletten“, Strandlodsvej, „Rosen S.“ og 
„Sommerly“, Kløvermarksvej, „Strandhusene“, Amager Strandvej, „Strandhøj“, 
„Strandlyst“ og „Vennelyst", Kløvermarksvej.

Ved skoleårets slutning indbydes forældrene til at besøge skolen, der 
holder åbent hus efter omstående plan. Skriftlige arbejder vil være fremlagt i 
klasserne. Børnenes tegninger er udstillet i tegnesalen, sløjdarbejder i sløjdsalen og 
håndarbejder på håndarbejdslokalet og på nr. 13. I håndarbejde er der undervist af de 
lærerinder, hvis navne findes ved de fremlagte arbejder, i tegning af hr. John Loren
zen og hr. Richard Sneum, i sløjd af hr. S. Prejslev. Samtlige udstillinger er tilgæn
gelige de to besøgsdage fra 10—14, første dag desuden fra 18—20. Afslutnings= 
festen for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, hol
des fredag den 17. juni kl. 20 pr. Skolen håber at se alle de udgående elevers for
ældre og andre interesserede denne aften, hvor blandt andet uddeling af eksamens
beviser, standpunktsbøger og præmier finder sted.

Sommerferie. Skoleåret slutter lørdag den 18. juni, der er omflytningsdag. 
Børnene møder da efter nærmere tilsigelse fra deres lærer. Det nye skoleår begynder 
fredag den 12. august. De nye 1. klasser møder dog først lørdag den 13. kl. 9 i 
aulaen.

Jørgen Haahr.
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Skolenævnets beretning.

Efter valget til skolenævn i maj 1954 har det nye skolenævn, hvori der er 3 nye 
medlemmer, konstitueret sig og påbegyndt arbejdet. Der har i det forløbne år været 
afholdt enkelte møder, og vi takker de forældre, der er mødt op til disse, og op
fordrer andre forældre, der hidtil ikke har deltaget, til at være skolenævnets gæster, 
når vi næste gang kalder til møde.

Nævnet har også deltaget i arrangementet af forældreugen, hvor der var fint 
besøg til begge aftenmøder, hvorimod klassebesøgene kunne have været langt bedre.

Det blev bl. a. vedtaget på et af møderne at opfordre samtlige forældre til at 
frigøre sig for det pres, vi er ude for fra børnene om ikke at komme derhen i for
ældreugen, at vi ser bort fra børnenes henstillinger og mødes i klasserne. Denne 
beslutning tilslutter skolenævnet sig helt og fuldt.

Nævnet har på de andre områder, hvor der har været mulighed derfor, deltaget 
i det rige liv, der former sig efter skoletid på skolen, og tager den store tilslutning 
til fritidsarrangementerne som et udtryk for, at børnene glade kommer til deres lærer 
også i fritiden. Vi tør næsten sige det sådan, at stort set er disciplinkrise noget, vi 
læser om, men ikke noget vi har.

Der har været 3 samtalekredse, og de forældre, der deltog, har været staerkt 
interesserede, så skolenævnet agter igen til efteråret at påbegynde nogle kredse.

Vi benytter lejligheden til her at takke forældrene for tillid og samarbejde, samt 
at takke skolens personale, alle uden undtagelse, for samarbejde og for vel udført 
arbejde både i og uden for skoletiden.

Desværre har alle på skolen og i forældrekredse haft den sorg, at skolens af
holdte skolebetjent gennem næsten 25 år, J. Hansen, i januar måned afgik ved dø
den, og skolenævnet ved, at han vil blive hårdt savnet for sin tjenstvillighed og ven
lighed, og vi udtaler på alles vegne et: Æret være hans minde.

Anna Christensen. Arne Hansen. I. C. Madsen. E. Duckert Sørenserv.

Edvin Dose, 
formand.
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Arsaf slutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Lærer. Gæstelærer.DRENGEKLASSER
2 A (nr. 4) kl. 11—12

- 12- 13
regning .....
dansk .......

....... hr. Jespersen

....... - Jørgen Hansen
2 B (nr. 6) kl. 11—12 dansk ....... ....... - Skogholm

- 12- 13 regning .... ....... - Hornung-Jensen
3 A (nr. 8) kl. 10—11 regning .... ....... - Skogholm

- 11 — 12 dansk ....... ....... - B. Christiansen
4 A (nr. 8) kl. 8— 9 dansk ....... ....... - viceinsp. N. Kromann frk. Sløk Andersen

- 9—10 regning .... ....... - Hornung-Jensen - S. Bosse
5 A (nr. 14) kl. 8— 9 regning .... ....... - Irgens fru Bindsløv

- 9—10 dansk ....... ....... - Jørgen Hansen hr. G. Olsen
5 C (nr. 18) kl. 8— 9 dansk ....... ....... - H. Christensen 1 ■ - Feld- 9—10 historie .... ....... - Skogholm 1
1 FA (nr. 16) kl. 8— 9 engelsk .... ....... - Hornung-Jensen - Steenbuch-]ensen

- 9—10 dansk ....... ....... - Steenhuch-Jensen - Waage Jensen
1 FB (nr. 16) kl. 10—11 dansk ....... ....... - Viit Nielsen - Ryming

- 11—12 regning .... ....... - Irgens - Wolter
2 F (nr. 18) kl. 1 1 — 12 engelsk .... ....... - Bergstrøm - Jørgen Hansen

- 12—13 regning .... ....... - N. Wolter - Ryming
3 F (nr. 14) kl. 10—1 1 regning .... ....... - Ebbesen frk. Inger Hansen

- 11—12 dansk ....... ....... - Ohland hr. G. Olsen

PIGEKLASSER
1 a (nr. 1) kl. 8— 9 dansk ....... 1

(■frk. Hjørlund- 9—10 dansk .......
1 b (nr. 3) kl. 9—10 dansk ....... ....... fru Bindsløv

- 10—11 regning .... ....... frk. M. Rasmussen
2 b (nr. 3) kl. 1 1—12 regning .... ....... fru Rendbæk Pedersen

- 12—13 dansk ....... ....... frk. Edith Petersen
3 a (nr. 1 11 kl. 1 1 -12 dansk ....... ....... fru Bindsløv

- 12—13 regning .... ....... frk. Aar up
3 d (ho.) kl. 8— 9 regning .... r fru Sieck Hansen- 9—10 dansk ....... ......1
4 b (nr. 15) kl. 10—11 dansk ........ ....... 1 „ , ,, fru G. Feld[frk. 1 hygesen-Holm- 11 — 12 regning ..... ....... I hr. Waage Jensen
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Lærer.
4 c (nr. 19) kl. 9—10

- 10—11
dansk .............
regning ..........

.. frk. M. Rasmussen

.. fru Thye Nielsen
5 a (nr. 21) kL 10—1 I

- 11 — 12
regning ..........
dansk .............

.. hr. N. Wolter

.. fru Thye Nielsen
5 d (nr. 7) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .............
regning ..........

.. frk. Bæk Kristensen 

.. hr. B. Christiansen
1 fa (nathv.) 

(nr. 25)
kl. 9—10 
- 10—11

naturhistorie .
dansk .............

- Ohland
.. frk. Sløk Andersen

1 fb (nr. 21) kl. 8— 9
- 9—10

engelsk ..........
dansk .............

.. fru E. Schæbel

.. - G. Feld
2 f (nr. 9) kl. 10—1 1

- 11—12
engelsk ..........
regning ..........

- E. Schæbel
.. frk. Edith Petersen

3 f (nr. 29)

BLANDEDE

kl. 8— 9
- 9—10

KLASSER

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

- Aarup
- Thygesen-Holm

1 u (nr. 2) kl. 9—10 
- 10—11

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

.. hr. Irgens

.. - Ottosson
2 v (nr. 5) kl. 11—12

- 12—13
dansk .............
regning ..........

.. - Ryming

.. frk. Hjørlund
3 u (nr. 12) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .............
regning ..........

.. hr. Waage Jensen

.. frk. Sløk Andersen
3 v (nr. 9) kl. 8— 9

- 9—10
regning ..........
dansk .............

.. fru G. Feld

.. frk. Bæk Kristensen
4 y (nr. 17) kl. 8— 9

- 9—10
regning ..........
dansk .............

.. hr. N. Wolter

.. fru Thye Nielsen
1 u (nr. 22) kl. 10—11

- 11—12
regning ..........
naturhistorie ..

.. hr. Waage Jensen
- Ottosson

1 V (fysikv.) 
(nr. 25)

kl. 8— 9
- 9—10

fysik ..............
regning ..........

- Aage Ebbesen 
.. frk. Inger Hansen

11 u (nr. 27) kl. 8— 9
- 9—10

regning ..........
geografi ..........

.. - Inger Hansen

.. fru Wolter
11 V (nr. 23) kl. 8— 9

- 9—10
tysk ...............
dansk .............

.. hr. Skogholm

.. frk. Paludan Nielsen
III u (læsest.) kl. 10—12 tysk ................ .. hr. H. Christensen
III V (nr. 20) kl. 8—10 dansk ............. .. - Bergstrøm

Gæstelærer.

J hr. ]. Lorenzen

I fru Sieck Hansen

J - Jespersen

frk. Aarup
- Hjørlund

J hr. E. Larsen

frk. Paludan Nielsen
hr. J. Lorenzen

- B. Christiansen 
frk. Edith Petersen

frk. Anni Petersen

hr. viceinsp. E. Schæbel 
- E. Larsen
- viceinsp. E. Schæbel
- Ottosson

fru Thye Nielsen
hr. Viit Nielsen

- Jørgen Hansen
- viceinsp. E. Schæbel 

frk. S. Bosse
- K. Rasmussen

DRENGEKLASSER

FREDAG DEN 17. JUNI

1 A (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ................ 
9—10 regning .............

1 B (nr. 6) kl. 8— 9 regning ............. 
9—10 dansk ................

4 B (nr. 10) kl. 8-— 9 dansk ................

hr. E. Larsen
- H. Christensen

9—10 regning .............

- Ryming
- Feld
- Feld
- Bergstrøm frk. Sløk Andersen
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Lærer. Gæstelærer.
4 D (nr. 7) kl. 10—

- 11 —
-11
-12

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

hr. Feld
- Steenbuch-J ensen yfru Sieck Hansen

5 B (nr. 10) kl. 10—
- 11 —

11
-12

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

- Ottosson
- Bergstrøm

J - Bindsløv

1 FA (nr. 16) kl. 8—- 9 historie ............. - Steenbuch-Jensen hr. Irgens
- 9—-10 regning ............. - E. Larsen frk. Bæk Kristensen

1 FB (fysikv.) kl. 10—-11 fysik ................. - viceinsp. Schæbel hr. H. Christensen
(nr. 16) - 11 — 12 engelsk ............. - Ohland - Ryming

2 F (nr. 18) kl. 8—
- 9—

- 9
10

dansk ............... I
historie ............ J

j- - G. Olsen frk. Hjørlund

3 F (nr. 14) kl. 8—
- 9—

- 9
•10

historie ..............1
engelsk .............. 1

j - Hornung-Jensen hr. Jespersen 
- Ohland

PIGEKLASSER
2 a (nr. 1) kl. 10—-1 1 regning ............. hr. Aage Ebbesen

- 1 1 —•12 dansk ............... frk. M. Rasmussen
5 b (nr. 17) kl. 8—

- 9—
9

■10
regning .............
dansk ................

- Aarup 
fru Wolter

|hr. Jørgen Hansen

5 c (nr. 15) kl. 8—- 9 dansk ............... hr. Bergstrøm - Viit Nielsen
- 9—-10 historie ............. - Jespersen - N. Wolter

1 fa (nr. 19) kl. 10—
- 11 —

•11
■12

engelsk .............
regning .............

fru Feld
hr. E. Larsen

jfru Rendbæk Pedersen

1 fb (nr. 21) kl. 8—
- 9—

9
■10

regning .............
geografi .............

frk. Bæk Kristensen 
fru G. Feld

|frk. Anni Petersen

2 f (nr. 9) kl. 8— 9 dansk ................ ][frk. S. Bosse fru E. Schæbel
- 9—•10 dansk ................ J frk. Paludan Nielsen

3 f (nr. 29) kl. 8—- 9 engelsk ............. fru G. Feld fru Wolter
- 9—•10 emne ................. frk. Aarup hr. Lorenzen

BLANDEDE KLASSER
1 V (nr. 5) kl. 9—•10 regning ............. hr. Ryming

- 10—•11 dansk ................ - Jespersen
2 u (nr. 2) kl. 10— 11 regning ............. hr. S kogholm

- 11 —■12 dansk ................ frk. Paludan Nielsen
3 y (nr. 12) kl. 8—■ 9 dansk ............... hr. Lorenzen

- 9—•10 regning ............. - Irgens
I u (nr. 22) kl. 8—- 9 dansk ................ - viceinsp. Schæbel hr. H. Christensen

- 9—•10 engelsk ............. fru E. Schæbel - Steenbuch-Jensen
I V (nr. 25) kl. 8—- 9 dansk ................ frk. Paludan Nielsen viceinsp. frk. E. Jørgensen

- 9— 10 engelsk ............. - K. Rasmussen frk. M. Rasmussen
II u (nr. 27) kl. 8—• 9 dansk ................ - K. Rasmussen - Thygesen Holm

(nathv.) - 9—•10 naturhistorie .... hr. Ottosson hr. B. Christiansen
II V (nr. 23) kl. 8—- 9 regning ............. - N. Wolter - Ohland

- 9—•10 geografi ............. - Viit Nielsen frk. Thygesen Holm
III u (læsest.) kl. 8—•10 dansk ................ fru Thye Nielsen viceinsp. frk. E. Jørgensen
III V (nr. 20) kl. 8—•10 regning ............. hr. Aage Ebbesen frk. Inger Hansen
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