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ØSTRIGSGADES skole
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1960-61 
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Ved skoleårets slutning
indbydes forældre og andre interesserede til at besøge skolen (se bagest i heftet). 
Skriftlige arbejder vil være fremlagt i klasserne. Børnenes tegninger er udstillet på 
tegnesalen, sløjdarbejder på sløjdsalen og håndarbejder på håndarbejdslokalet og 
på nr. 13. 1 tegning er undervist af hr. Richard Sneum, hr. Knud Jespersen, frk. 
Ingrid Hjørlund og hr. Torkild Norél, i sløjd af hr. S. Prejslev og i håndarbejde af 
de lærerinder, hvis navne findes ved de fremlagte arbejder.

Samtlige udstillinger er åbne de to besøgsdage, om tirsdag kl. 10-14 og kl. 
19-20. om onsdagen kl. 10-14.

Afslutning sfesten
for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes 
onsdag den 21. juni kl. 20 i skolens aula. Vi håber at se alle de udgåede elevers 
forældre og andre interesserede denne aften, hvor blandt andet uddeling af eksamens
beviser. standpunktsbøger og præmier finder sted.

Skoleåret slutter torsdag den 22. juni, der er omflytningsdag. Børnene møder 
den dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer. Den 23. juni er første feriedag.

Børnene møder efter sommerferien mandag den 14. august, der er første skole
dag. De små nye 1. klasser møder dog først mandag den 21. august. Hjemmene vil 
få skriftlig besked.

’ Gamle elevers aften”
Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder „åbent hus“ sidste 

mandag i september kl. 193°.
Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort eller opringning til skolen 

(AM 436) eller for gamle realisters vedkommende som sædvanlig til hr. viceinspek- 
tør Einar Schæbel (AM 4328 v).

En hjertelig tak
til alle, der i det forløbne skoleår har vist skolen og dens arbejde interesse. Denne 
tak rettes først og fremmest til vore mange forældre og til vort skolenævn, der som 
altid så udmærket har støttet os i det daglige arbejde.
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Forskellige meddelelser.
Klasser og elever. Skoleåret begyndte med 1197 elever (598 drenge og 

599 piger) fordelt på i alt 44 klasser: 25 grundskoleklasser, 1.1 hovedskoleklasser 
(6 a-linie, 2 b-linie og 3 c-linie), 2 eksamensfri mellemskoleklasser, 5 eksamens
mellemskoleklasser og 1 realklasse. Af de 44 klasser var de 36 fællesklasser.

Eksaminer og prøver. Ved eksamen i juni 1960 bestod 24 elever real
eksamen og 56 elever mellemskoleeksamen. - Eleverne i de eksamensfri mellem
skoleklasser har i årets løb aflagt 3 standpunktsprøver i diktat og regning. I fjor 
gik 2 drenge efter en forud bestået prøve fra 3. eksamensfri mellemskoleklasse 
over i eksamensmellemskolen.

Skolens personale. Ved Østrigsgades skole er ansat i alt 38 faste lærer
kræfter. 6 skemaer læses for tiden af vakancelærere og af vikarer.

I løbet af skoleåret måtte vi sige farvel til ikke mindre end fire kolleger. De 
fire medarbejdere faldt alle for aldersgrænsen: 1. august vor venlige, djærve og 
myndige viceinspektrice, frk. Ellen Jørgensen, og vor dygtige og slagfærdige lærer
rådsformand, overlærer fru Ellen Schæbel, endvidere pr. 1. oktober skoleinspek
tør Chr. Østrup, kort og godt „Østrup, København S“, og pr. 1. maj overlærer 
frk. Kamilla Rasmussen. Fagligt var de dygtige og trænede lærere og de var sær
prægede personligheder, der var med til at give vor gamle skole sit ansigt. Østrigs
gades skole - børn, hjem og medarbejdere — takker dem hjerteligt for deres store 
indsats.

25-års jubilæum ved skolevæsenet kunne den 1. august fejres af overlærer 
C. O. Steenbuch-Jensen, der i så godt som alle disse år har virket ved Østrigs
gades skole, som han vier alle sine kræfter.

I årets løb er kommunelærerinderne fru Harriet Bindsløv, fru Karen Bie, 
fru Grethe Feld og fru Grethe Thye og kommunelærer Dan Ohland-Andersen ud
nævnt til overlærere.

Beretninger om lejrskoleophold og ture.
I ugen før pinse var 2 fm på lejrskole ved Borrevejlevig under ledelse af hr. 

Ryming og hr. Ottosson.
„Turen startede i fineste solskin, da vi mødtes ved Zoologisk Have med cyk

lerne pakket. I højt humør gik det af sted og fire timer efter var vi fremme ved 
det smukt beliggende vandrehjem.
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De næste dage gik med lejrskolearbejde af forskellig art. Her må nævnes: 
Kort- og opmålingsøvelser, Landsbyen Herslev, orienteringstur efter kort, skibs
sætningen ved Lejre samt en runddysse.

Den sidste aften sluttede vi af med en lille festlighed, og dagen efter gik turen 
igen tilbage til København. — En vellykket tur var til ende."

1 slutningen af august 1960 var 7. au med hr. Keld Irgens og hr. Helmut Ot
tosson på lejrskole på Borshøjgård ved Tisvildeleje.

„Strand og klit, skoven (Tisvilde Hegn), bondegården og kirken (Tibirke 
kirke) var de fire faste emner, som blev behandlet. Elevernes interesse for denne 
arbejdsform viste sig i deres lejrskolerapporter.

Skønt vejret ikke var helt ideelt, kunne det dog ikke afholde os fra at nyde 
naturen. Der blev foretaget udflugter i Hegnet og Troldeskoven, der blev badet 
hver dag, og cyklerne bragte os til Asserbo, Søborg og Rågeleje.

Lejrskoleopholdet var på mange måder udbytterigt. Når det kunne gøres så 
billigt, som det var muligt, skyldtes det først og fremmest vore udmærkede „tan
ter“, fru Nielsen og fru Madsen, hvis store erfaring og arbejdsindsats i køkkenet 
bragte os den bedste mad til den lavest mulige pris.

Festen den sidste aften blev en fornøjelig og lærerig uges højdepunkt, som 
lærere og elever vil mindes med glæde.“

I efterårsferien drog IV u samt 4 elever fra realklassen til Østrig med hr. Gun
nar Bergstrøm og hr. Gunnar Kjær Rasmussen som ledere.

„Rejsen gik med Alpeekspressen via Gedser-Grossenbrode direkte til Inns
bruck, hvor vi skiftede til Brennerbanen. Vi stod af i Gries am Brenner, en hygge
lig bjergby nær den italienske grænse, og indkvarteredes på et af byens bedste 
hoteller.

Her tilbragte vi 7 dejlige dage og foretog mange udflugter i den storslåede 
natur. Rejsens største oplevelse var vel busturen gennem Brennerpasset til Bolzano 
i Norditalien. Vejret var strålende, og vi havde en dejlig udsigt til Dolomiterne 
med det berømte bjergparti Rosengarten. Trods den sene årstid var der 25 graders 
varme nede i byen. Her tilbragte vi et par timer og fik et godt indtryk af det bro
gede italienske folkeliv.

Den sidste aften holdt vi en lille afslutningsfest på hotellet, og næste dag 
drog vi atter hjemad med mange gode minder fra det smukke land.“

Sydslesvig.
I september måned sendte vi for tredie gang et hold af vore elever fra 8. skole

årgang til Flensborg, hvor de blev privat indkvarteret hos jævnaldrende kamme
rater fra Gustav Johanssen-skolen, der er en skole for danske børn, hvis forældre 
er bosat syd for den røde streg, men hvis sindelag er mere dansk end de flestes. 
Turen blev ledet af frk. Sløk og hr. Erik Larsen, og i de 5 dage, turen varede, 
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førtes vi pr. bus gennem hele den tidligere danske del af Sønderjylland. Vi besøgte alle 
de gamle historiske steder og nåede også at vandre på marskens diger og fik et 
godt indblik i det vældige inddæmningsprojekt. Vejret var alle dage strålende og 
gjorde sammen med den gode tone og ånd, der prægede holdet, turen til en strå
lende, uforglemmelig oplevelse for os alle.

I marts måned i år fik vi så besøg af et nyt hold Flensborgbørn. hvoraf næsten 
ingen havde været i hovedstaden før. Nye 8. klasser var nu værter og viste bør
nene så meget af byen, som man kan nå på de få dage, besøget varede. En tur til 
Helsingør samt en festlig sammenkomst om aftenen på skolen blev der også tid til. 
Da børnene efter fire dages forløb vinkede farvel til os fra toget på Hovedbane
gården, var det vort indtryk, at de alt i alt havde befundet sig godt heroppe, samt 
at de kunne rejse hjem, mange nye og gode indtryk rigere.

Museumsbesøg. En del klasser har i årets løb besøgt museer og samlinger^ 
og aflagt besøg på virksomheder.

Rejselektorer. Vore trediemellem’er har haft besøg af nordiske rejselektorer.I 
3. fri mellem har haft norsk besøg og 3. eksamensmellem svensk besøg.

Færdselsundervisning. Politiet har givet den sædvanlige undervisning i samt
lige klasser fra 2. klasse og opefter og har i år desuden — i form af en dukke
teaterforestilling — også givet 1. klasserne en instruktion.

Forældreuge og klasseforældremøder. I forældreugen i efteråret kunne vi 
glæde os over et pænt besøg, både til foredraget i aulaen og til det efterfølgende 
kaffebord i gymnastiksalen. Den bedste kontakt mellem skole og hjem nås dog ved 
klasseforældremøder, hvoraf der i årets løb er afholdt adskillige.

Papirindsamlingen. En hjertelig tak til de mange, der stadig sender os papir 
hver fredag. Vor fritidsvirksomhed og andet er delvis baseret på pengene fra de 
gamle aviser.

Sociale foranstaltninger.
Ferien. Arbejdet med elevernes rejser til feriepladser på landet blev varetaget 

af viceinspektør Aage Ebbesen, der uddelte ca. 250 jernbanebilletter.
Hr. Ottosson uddelte nye feriepladser i private landbohjem til 2 piger og 

4 drenge.
Fru Gretoft og hr. Ottosson sørgede for optegnelsen af børn til feriekoloni. 

65 piger og 87 drenge fordeltes på forskellige kolonier.
Til de børn, der ikke kom på landet, uddelte hr. Sieck Hansen ca. 250 billetter 

til Gabriel Jensens ferieudflugter.
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Børnenes Kontor hjalp os med at udstyre 13 piger og 18 drenge til ferie
rejsen sidste sommer. Ligeledes ydede „Børnenes Kontor“ hjælp til 15 hjem ved 
juletid.

Skolefrokosten. I år har de ni første klassetrin - mod syv de tidligere år - 
kunnet få gratis mælk og vitaminpiller. 1086 børn har benyttet sig af det gode til
bud. Derimod har vi i år kun uddelt madpakker til de børn, som skolelægen indstil
lede, d.v.s. 14 børn.

Skolebadet. I tiden fra 1. september til skoleårets slutning kan børnene hver- 
anden uge få varmt bad på skolen. Badningen finder sted i en del af en time - for de 
øverste klassers vedkommende dog af hensyn til undervisningen uden for skoletiden.

Gymnastikbadet er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage. For en enkelt 
gangs skyld kan en „seddel" dog gøre det.

Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i dennes træffetid. Fra 
april 1960 til 31. marts 1961 er solgt for 6170 kr.

Uden for den egentlige undervisningstid
foregår der en del.

Skolebiblioteket blev indviet den 19. december. Det nymalede lokale havde 
fået nye gardiner i smukke farver, nye borde og stole, samt nye skabe og reoler til de 
ca. 3000 bøger, som herefter står til elevernes rådighed. Alene i januar måned blev 
over 500 elever fra 4. klasse og derover indmeldt som lånere, og tilstrømningen til 
udlånstimerne viser, at det er et stort behov, som her er blevet dækket.

Læsestuen, som i november flyttede til det halvt færdige skolebibliotekslokale, 
har i årets løb haft et samlet besøg på cirka 1400 elever.

Skolebibliotekar er hr. Keld Irgens.

Skolescenen og Skolescenens bio er repræsenteret ved hr. viceskoleinspek
tør Einar Schæbel og hr. kommunelærer H. Ottosson, til hvem alle henvendelser be
des rettet.

Skolescenen. Der har til ældste hold (IV mellem og realklassen) været indmeldt 
16 elever og til yngste hold (6. kl. - 3. ml.) 72 elever.

Alle medlemmer har set „Niels Ebbesen“. Ældste hold har desuden set „En sæl
gers død“ og „Ikke som de andre“, yngste hold „Vores egen ø“ og „Oliver Twist“.

En forestilling på Det kgl. Teater blev tilbudt alle afgangsklasser og blev over
været af 38 elever.

Skolescenens bio. Til ældste hold (IV mellem og realklassen) havde meldt sig 
39 elever, der overværede fire forestillinger i Aladdin. Yngste hold (6. til 8. kl.), der 
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ligeledes havde lejlighed til at se fire biografforestillinger havde 135 medlemmer. 
Endelig havde 51 elever fra 5. kl. lejlighed til at se tre forestillinger.

Bemærk: Det er vigtigt, at medlemmerne til repræsentanten husker at melde 
flytning til anden skole, hvis de vil undgå at miste en forestilling.

Der ydes ikke erstatning for billetter, som man i sygdomstilfælde eller af anden 
grund er forhindret i at benytte. Man må i så fald sælge billetten eller forære den 
bort.

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

Sporten og idrætten. Meddelelsen om at skolebadningen på „Amager Helgo
land“ på grund af vandets forurening indtil videre må standse blev af flere Øst- 
Amager-skoler modtaget med beklagelse, thi i mange år har det været naturligt i som
merhalvåret at henlægge gymnastiktimerne til dette sted. Vandet er raske børns rette 
element, og utallige er de svømmeprøver, der er taget på Helgoland, og mange fane
plader og sølvbægre er i årenes løb fra dette sted af børnene bragt hjem til de respek
tive skoler. Foreløbig er nu dette slut — indtil de igangværende og projekterede kloak
arbejders udførelse er tilendebragt. Om nu pausen skal blive af kortere eller af læn
gere varighed, så har i hvert fald øen Amager også hårdt brug for en svømmehal. Gid 
den snart måttte komme.

I den sidste Helgoland-sommer tog vore børn som i de øvrige somre mange 
svømmeprøver, og ved det afsluttende svømmestævne i Østerbro svømmehal blev 
vore realklassepiger nr. 1 i holdkapsvømning (crawl) af samtlige københavnske real
klasser og erhvervede derved en faneplade til vor skole.

På selve idrætsdagen havde vi størst held med os i boldspil.

Sundbyøster skolehave, der udelukkende modtager elever fra vor skole, var i 
sommeren 1960 fuldt belagt.

To klasser havde havebrug som skolefag og mødte 2 timer om ugen i skoletiden. 
Resten af de i alt 200 haver var uddelt til børn, der mødte 2 gange ugentlig, de min
dre mandag og torsdag, de større tirsdag og fredag.

Haven, der ligger på det opfyldte terræn syd for Benzinøen, led selvfølgelig un
der tørke og vandingsforbud i forsommeren, men stort set må man vist betragte ud
byttet som tilfredsstillende.

Ethvert barn burde i det mindste et par somre eje og have ansvar for en lille 
have, lære at arbejde med jorden og erfare, at man heller ikke der kommer sovende til 
et resultat.

Fritidsskolen afsluttede d. 23. marts sin niende sæson med udstilling af ar
bejder fra de forskellige klubber. Udstillingen, der var godt besøgt, viste, at der var 
arbejdet med flid og interesse i vinterens løb.

Allerede i februar opførte Dramatisk klub under instruktion af hr. Kallehave 
„Bedre folks børn“. Den tankevækkende forestilling blev fulgt med stor interesse af 
et lydhørt publikum, og der er ingen tvivl om. at de optrædende har haft stort udbytte 
også af denne sæson.
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Skolens formål er først og fremmest på en sund og fornøjelig måde at beskæftige 
børnene i deres fritid og at give dem varige interesser for gode fritidsbeskæftigelser. 
Hver klub ledes af en voksen, og børnene bestemmer selv, i hvilke klubber de vil del
tage. Fritidsskolen har i denne sæson været besøgt af ca. 400 børn fordelt i 26 klub
ber.

Fritidsskolen vil gerne her bringe en hjertelig tak til de lærere, forældre og an
dre interesserede, der i denne sæson har ofret tid og kræfter til gavn for vore børn.

Fritidsskolen ledes af hr. viceinspektør Ebbesen og hr. kml. E. Larsen.

Musikskolen har i sit ottende år smukt holdt sit elevtal. Navnlig har det op
muntret os, at en snes forældre har meldt sig til og deltager i en ugentlig blokfløjte
time. Disse forældre ønsker at kunne hamle op med og at kunne glæde sig sammen 
med deres børn, der skal begynde undervisningen til august. Til stor opmuntring har 
det endvidere været, at en tidligere elev har foræret musikskolen 500 kr. til instru
mentkøb, og at overlærer S. Prejslev og frue har skænket os et fortrinligt, brugt kla
ver. Vi er nu pænt inddækket, hvad klaverer angår.

Musikskolen takker hjerteligt for disse gaver.

Særlige begivenheder.
31. august: Mange af vore drenge deltager i den festlige Hermes“-kap

svømning på „Amager Helgoland“.
7. september: Københavnske skolers idrætsdag.
8. september: 6-700 børn i Zoo.

26. september: „Åbent hus“ for alle tidligere elever.
31. okt.-2. nov.:
8. november:

Forældreuge.
Musikskolens årlige andespil.

19. december: Vort skolebibliotek indvies.
21. december: Julenissen gæster 1. og 2. klasserne.
22. december: Juleafslutning i klasserne og krybbespil i aulaen.
30. december: 7 af vore store drenge klarer selv ærterne og vinder et mester

skab i stor indendørs fodbold-turnering.
24. januar: Forstander Jens Marinus Jensen fortæller for de store klasser 

om Knud Rasmussen.
24. og 27. februar:
23. marts:

Fritidsskolens dramatiske klub spiller „Bedre folks børn“.
Fritidsskolens årlige udstilling.

9. april: En af vore mindre blokfløjtegrupper placerer sig smukt på orke
sterstævnet på Skottegaardsskolen.

15. april: Mest vellykkede skolebal i flere år.
20. april: Fritidsskolens dramatiske klub’s yngste hold opfører „Pipi Lang

strømpe“ m. m.
28. april: Vort store blokfløjtehold vinder første-prisen i Statsradiofoniens 

orkesterstævne „Fra kyst til kyst“.
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Praktiske oplysninger.
Klasselæreren kan betragtes som en art forstander for sin klasse, og i langt 

«de fleste tilfælde kan forskellige ting ordnes gennem ham — ferieplads, koloni, svag
børnskoloni, ekstra frihed og mere. Han er den, der først og fremmest er hjemmets 
stedfortræder, så længe barnet er i skole, og han er den på skolen, der ved mest om 
barnet. Han er altid rede til sammen med Dem at drøfte Deres barn, drøftelser der 
kun kan forøge muligheden for et godt resultat af hjemmets og skolens fælles opgave.

Månedsbladet „Østrigsgades Skole“ sendes gennem børnene til samtlige hjem 
den 15. i hver måned (juli undtaget). Alle meddelelser fra skole til hjem, selv de 
vigtigste meddelelser, fremkommer i bladet. „Østrigsgades Skole“ søger i øvrigt at 
holde forældrene å jour med, hvad der i det hele taget foregår på skolen.

Hvis Deres barn ikke af sig selv afleverer månedsbladet, så ryk for det.

Skolens kontor er på skoledage åbent fra 12-13, onsdag desuden fra 173<- 
1830. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden. AM 436.

Viceinspektørernes træffetid findes bekendtgjort på tavlen på nederste gang 
på hovedskolen.

Skolelæge, dr. Gerh. Lind, træffes onsdag kl. 9-93".

Skolesundhedsplejerske frk. Helene Thomsen træffes daglig kl. 12-13 und
tagen mandag.

Skoletandlæge fru Birthe Theander træffes fra kl. 8I()—1430, lørdag til kl. 14 
Klinikdame fru Marie Nielsen fra kl. 8-16, lørdag til kl. 14.

Skolebespisningen ledes af fru Mary Christiansen.

„Glemmeskabet“ er åbent dagligt kl. 11. Glemt tøj opbevares højst 2 måne
der, hvorefter det overgives til en velgørende institution.

Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes overtøj, tasker og lignende med 
barnets navn.

Konfirmationsforberedelsen. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at 
konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfir
meres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til konfirmationsforberedelse 
fra midten af april og i juni.

Elever, der går til konfirmationsforberedelse, har fri mandag og torsdag fra 
kl. 13.

Forsømmelser, på grund af sygdom bedes meddelt skolen så vidt muligt 
samme dag, senest anden-dagen. Det kan ske ved en voksens personlige henvendelse, 
pr. brev, der gerne må medbringes af en kammerat, eller ved opringning til kontoret. 
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
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Fritagelse for gymnastik og svømning tilstedes normalt kun på grund af legems
skade eller svagelighed, som på skolens forlangende kan kræves godtgjort ved læge
attest.

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.

Indskrivning af elever til 1. klasse 1962—63 begynder 1. september 1961 
og skulle gerne være afsluttet senest 15. december. Børn, der ønskes indskrevet, 
skal være fyldt 7 år senest 31. januar 1963.

(Børn, født før 1. august 1955 er undervisningspligtige og skal indskrives. Børn, 
født 1. august 1955 - 31. januar 1956, kan indskrives. Børn, født 1. februar 1956 
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 af et 
skoleår, hvis barnet på dette tidspunkt har gået 7 år i skole.

Bypladser. Skoleelever må først have byplads, når de er fyldt 13 år, og de må 
kun være beskæftiget fra kl. 16-18 eller de to sidste timer før butikkernes lukketid.

Arbejdsgiveren skal meddele skolen, at barnet har beskæftigelse ved budtjene
ste. Blanket fås på kontoret.

Skolens distrikt. Amager Strandvej (fra flyvebådsst. til Øresundsvej), Ba
densgade, Bastionvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2-54), Breslaugade, Bulgariens- 
gade, Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmernsgade, Fyrtårns- 
vej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1-53 og 2-38), Holmbladsgade (fra. nr. 55 og 
58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalgade til Amager Strand
vej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra Strandlodsvej til Amagerbanen), Lindgreens 
Allé, Meklenborggade, Nerikegade, Nyrnberggade (nr. 1-45 og 2-46), Oliehavns
broen, Polensgade (nr. 1-37 og 2-42), Praghs Boulevard (ulige numre fra 37 og 
lige nr. fra Dalslandsgade), Prøvestensbroen, Raffinaderivej, Serbiensgade, Siljans- 
gade, Strandlodsvej (nr. 1-83 og 2-80), Søfortvej, Trægården, Ungarnsgade (nr. 
1-33 og 2-64), Uplandsgade fra nr. 38, Ved Amagerbanen, Vermlandsgade (fra nr. 
41 og 40), Yderlandsvej, Østrigsgade (nr. 1-43 og 2-30).

Haveforeninger: „Energien“, Laplandsgade, „Friheds Værn“, Pommernsgade, 
„Håbet“, Laplandsgade, „C. Jansens Minde“, Woltersgade 18, „Kløverblomsten“, 
Kløvermarksvej, „Kløvermarken“, Kløvermarksvej, „Pletten“, Strandlodsvej 59, 
„Rosen S“, Kløvermarksvej, „Sommerly“, Kløvermarksvej, „Strandhusene“, Amager 
Strandvej 64, „Strandhøj“, Kløvermarksvej, „Strandlyst“, Kløvermarksvej, „Venne- 
lyst“, Kløvermarksvej. ..Åbo“, Strandlodsvej 61. førgen Haahr.
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Skolenævnets beretning.

Skoleåret 1960—61 er gået på den for Østrigsgades skole så karakteristiske måde 
- nemlig stilfærdigt uden store sager, men fuld af virksomt arbejde.

Omlægningen af skolens distrikt og den almindelige nedgang i børnetallet be
gynder så småt at gøre sig gældende i det praktiske arbejde. Det har sammen med 
kommunens forbedrede økonomi betydet, at skolens ledelse og skolenævnet i fore
ning har kunnet fremsætte vore planer for ændringer og forbedringer af vor gamle 
skole.

Det første resultat er allerede indviet, nemlig skolebiblioteket. Det er en ting, 
vi længe har næret ønske om at få, men som det store børnetal, hvor hvert et brugbart 
lokale måtte udnyttes til undervisning, hidentil har stillet sig hindrende i vejen for. 
Nu er situationen lettet så meget, at det har kunnet lade sig gøre at afse plads til skole
biblioteket, og resultaterne skal nok vise sig i det praktiske arbejde, da skolens med
arbejdere herved har fået bedre adgang til at fremskaffe supplerende materiale til bør
nenes arbejde i de forskellige fag. Vi er glade for dette fremskridt og ønsker, at skole
bibliotekaren må få meget at bestille ikke mindst med at skaffe børnene god litteratur 
til deres fritid.

Den nye skolelovs adgang til at vælge 3 muligheder efter 5. klasse har på 
Østrigsgades skole betydet, at flere og flere forældre har valgt at lade deres barn fort
sætte i udelt klasse, til og med 7. klasse. For 5. klasserne i år fortsætter således 4 
klasser udelt. De praktiske erfaringer for 0. S.’s tidligere forsøg med udelt klasse 
vil derfor være en stor støtte i arbejdet fremover.

Vi kan igen i år konstatere, at skolens fritids-arrangementer stadig har børnenes 
store interesse, og at besøgene til disse stadig er lige stort.

Skolenævnet siger ved skoleårets slutning tak til skolens ledelse og medarbej
dere for godt og gnidningsløst samarbejde, og ønsker at forældrene fortsat må omfatte 
skolens arbejde med den samme store interesse fremover.

P. s. V.
E. Duckert Sørensen.

Medlemmer af skolenævnet.

Hr. Edvin Dose, M.B., M.F., Amagerbrogade 109.
Hr. K. J. Hansen, Trægården 12, st.
Hr. Jens Chr. Madsen, Birmagade 21.
Fru Caritha Olsen, Nyrnberggade 22.
Hr. E. Duckert Sørensen. Engvej 140*.

12



Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage.)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
v (nr. 6) kl. 8-9 dansk ........

(gymn.) - 9-10 rytmik ....
x (nr. 2) kl. 8- 9 regning .....

9-10 dansk ........
u (nr. 1) kl. 10-11 regning ......

- 11-12 dansk ........
v (nr. 2) kl. 10-11 dansk ........

- 11-12 regning .....
A (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ........

9-10 geografi ......
u (nr. 3) kl. 8-9 regning ......

9-10 dansk ........
x I nr. 3) kl. 10-11 regning .....

- 11-12 dansk ........
A (nr. 12) kl. 8- 9 mundti. fag .

9-10 mundti. fag .

...... hr. Kjær Rasmussen 
... fru Kreising 
..... hr. Sieck Hansen 
.....  frk. Bæk Kristensen 
...... hr. B. Christiansen 
..... - Skogholm 
..... - K. Jespersen 
.....  fru A. Bang 
...... hr. H. Christensen 
...... - Busk 
...... fru Bindsløv 
...... - Lykkebo 
...... - Lykkebo 
...... hr. Ottosson

1 - Steenbuch Jensen hr. Bergstrøm

a (nr. 10) kl. 10-11 dansk ........
- 11-12 regning ......

...... fru Bindsløv

...... frk. Aarup
fru K. Bie
hr. B. Christiansen

u (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ........
9-10 regning ......

...... - Sløk-Andersen

...... hr. Sieck Hansen
- John Hansen 
fru Gretoft

v (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ........
9-10 regning ......

I fru Thye Nielsen hr. Jespersen
- N. Wolter

a (nr. 7) kl. 10-12 mundti. fag . ...... - Sieck Hansen - Kallehave
u (nr. 8) kl. 10-11 dansk ........

- 11-12 regning ......
...... - A. Bang
...... hr. Erik Larsen

- Erik Larsen
- Sieck Hansen

v (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ........
9-10 regning ......

...... fru G. Feld

...... frk. Egholm
fru Sieck Hansen 
frk. A. Heide

x (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ........
9-10 regning ......

...... fru Gretoft

...... frk. Sløk-Andersen
- Egholm 

hr. Kjær Rasmussen
au (nr. 15) kl. 10-11 regning ......

- 11—12 dansk .........
...... hr. Sieck Hansen
...... fru K. Bie

- Ottosson
- N. Wolter
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Lærer. Gæstelærer.
6 cu (nr. 23) kl. 8- 9

- 9-10
dansk .............
historie ..........

.. hr. N. Wolter
John Hansen

|hr. Kallehave

6 cv (nr. 25) kl. 8- 9 dansk ................ frk. S. Bosse - Busk
- 9-10 historie .......... .. hr. K. Jespersen frk. S. Bosse

7 A (nr. 11) kl. 8- 9 dansk ............. H. Feld fru Kreising
- 9-10 engelsk .......... .. fru G. Feld - A. Bang

7 a (nr. 7) kl. 8- 9 dansk ............. .. frk. Bæk Kristensen 1
- 9-10 regning .......... .. hr. Erik Larsen j hr. Køhier Hansen-

7 au (B) kl. 8- 9 dansk ............. K. Irgens frk. A. Heide
(N) - 9-10 naturhistorie .. Ottosson fru Sieck Hansen

7 av (Fy) kl. 8- 9 fysik .............. E. Schæbel - A. Bang
(nr. 24) - 9-10 regning .......... H. Christensen hr. Skogholm

7 bu (Fy) kl. 9-10 fysik .............. E. Schæbel frk. Inger Hansen
(nr. 24) - 10-11 tysk ................ H. Christensen hr. Skogholm

7 c (nr. 14) kl. 8- 9 engelsk .......... J. Ryming - Ottosson
- 9-10 dansk ............. .. fru Bindsløv - H. Feld

3 fu (nr. 21) kl. 10-11 dansk ............. .. hr. J. Ryming - H. Feld
- 11-12 regning .......... .. Jespersen - Busk

III u (nr. 26) kl. 8-11 dansk ............. .. frk. Paludan Nielsen - J. Sørensen
III V (nr. 29) kl. 10-13 regning .......... .. hr. Ohland-Andersen frk. Inger Hansen-
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
u (nr. 5) kl. 8- 9 dansk   

(gym.) - 9-10 rytmik • • •
y (nr. 1) kl. 8- 9 dansk .......

9-10 regning ....
x (nr. 6) kl. 9-10 regning ....
y (nr. 2) kl. 8- 9 dansk .......

9-10 regning ....
v (nr. 4) kl. 8- 9 dansk .......

9-10 geografi ....
y (nr. 4) kl. 10-11 regning ....

- 11-12 geografi ....
B (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ........

....... fru Sieck. Hansen 

. . . ......- Kreising

....... frk. S. Aarup 

....... hr. Skogholm 

.......  - Bergstrøm

1 fru Lykkebo 

....... frk. Paludan Nielsen 

....... hr. John Hansen 

....... - John Hansen 

....... - Bergstrøm
] - Køhier Hansen fru Thye Nielsen

9-10 mundti. fag
A (Ho) kl. 8- 9 dansk .......

....... I
i - Steenbuch Jensen

- G. Feld 
hr. Busk

9-10 mundti. fag
y (nr. 12) kl. 8— 9 dansk .......

....... )

....... - H. Feld
- J. Sørensen 

fru Kreising
9—10 regning ....

z (nr. 14) kl. 8- 9 dansk .......
....... fru Thye Nielsen
....... hr. Kallehave

hr. H. Christensen
}fru K. Bie

9-10 geografi ....
av (Læ) kl. 8-9 dansk .......

....... - Busk

....... - Sieck Hansen }frk. Bæk Kristensen
9-10 regning ....

bu (nr. 21) kl. 8— 9 dansk .......
....... frk. S. Aarup
....... hr. J. Sørensen |fru Gretoft

J hr. Kjær Rasmussen

- J. Ryming

9-10 historie ....
fv (nr. 8) kl. 8- 9 engelsk ....

....... - Ohland-Andersen

....... fru G. Feld
9-10 historie ....

11 u (nr. 26) kl. 8-11 tysk ..........
....... hr. Erik Larsen
....... frk. S. Bosse

II v (Fy) kl. 8-11 fysik ............... hr. B. Christiansen - E. Schæbel

Musikskolens årsopvisninger 
finder sted i aulaen onsdag d. 7. og fredag d. 9. juni.
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