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ØSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1961-62 
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN
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Ved skokårets 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 pä sløjdsalen og håndarbejder på håndarbejdslokalet og 
på nr. 13.

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

Afs lutningsfes ten
for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes 
torsdag 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 fredag 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 13. august, der er første skole
dag. De nye 1. klasser møder dog først mandag den 20. august. Hjemmene vil i øvrigt 
få skriftlig besked.

”Gamle elevers aften”

Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder „åbent hus“ sidste 
mandag i september kl. 19:i°.

Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort eller ved opringning til 
skolen (AM 436) eller for gamle realisters vedkommende som sædvanlig til hr. vice- 
inspektør 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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Elever, klasser, eksaminer og prøver.

Skoleåret begyndte med 1107 elever (562 drenge og 545 piger) fordelt på i alt 
42 klasser.

1 .—5. klasse: 22 klasser.
6 .-7. klasse: 10 klasser (3 a-klasser, 1 b-klasse og 6 c-klasser).' 
8. klasse: 2 klasser.
Ny 1. realklasse: 2 klasser.
IVEM-klasse: 2 klasser.
Læseklasse: 2 klasser (6. trin).

Af de 42 klasser var de 36 fælles for piger og drenge.

Ved eksamen i juni 1961 bestod 25 elever realeksamen og 65 elever mellem
skoleeksamen. 4 drenge og 1 pige gik efter forud bestået prøve fra 3. eksamensfri 
mellemskoleklasse over i eksamensmellemskolens tredje klasse.

I foråret holdtes - som normalt er — for vore 5. klasser en række prøver, ment 
som en vejledning for forældre og lærere ved en vurdering af barnets foreløbige 
standpunkt, først og fremmest med henblik på barnets anbringelse i 6. klasse (linie).

Om princippet delt eller udelt skole afholdtes forældreafstemning i samtlige 
5. klasser. Flertallet i én af klasserne foretrak deling af børnene. De fire øvrige 
klasser fortsætter udelte.

Hvorvidt en elev, der ønsker at fortsætte skolegangen ud over de syv pligtige 
år, i det ottende år skal starte i 8. hovedskoleklasse eller i 1. realklasse - dertil tages 
der først stilling ved udgangen af syvende skoleår.

Denne bestemmelse gælder for 7. klasser i det hele taget, det være sig delte 
eller udelte klasser (a og b eller c).

Vi håber, at alle vore elever vil fortsætte ud over syvende skoleår. Skolen 
stiler imod at bevare det store flertal af børnene i 10 år, hvad enten de agter at 
tilbringe de sidste tre år i den mere praktisk betonede afdeling (8., 9. og 10 klasse) 
eller i den mere teoretisk betonede afdeling (1., 2. og 3. real). I øvrigt er der på 
visse betingelser mulighed for overgang fra afdeling til afdeling.

Vi er nu ved at blive mere fortrolige med den nye skolelov, der rummer mange 
muligheder for børn, hjem og skole.
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Lærerkollegiet.
Ved Østrigsgades skole er ansat 35 faste lærerkræfter. På grund af den almin

delige lærermangel læses alene på vor skole ikke mindre end 326 ugentlige, faste 
skematimer af vakancelærere og vikarer. Der ud over har vi på grund af et par læn
gere lærerfraværelser yderligere haft hjælp af vikarer.

At være vikar er ingenlunde det letteste job på en skole. Det er vort indtryk, 
at de mennesker, der således har hjulpet os, har gjort sig megen umage, og derfor 
siger vi dem tak.

Pr. 21. juni forlod hr. Jørgen Ryming Københavns skolevæsen og flyttede til 
provinsen. I de ca. 7 år, hr. Ryming var knyttet til vor skole, fik han især lejlighed 
til at vise evner og interesse på sprogundervisningens område. Frugtbare diskussi
oner satte han i gang. Også flere smukke skoleopførelser (musik og teater) har vi 
ham at takke for.

På samme tidspunkt forlod vakancelærer fru Else Lykkebo Pedersen vor skole 
for at hellige sig hjemlige sysler. Fru Lykkebo, som vi havde den glæde at have 
som medarbejder nogle år, var en ualmindelig dygtig småbørnspædagog. Hendes 
uddannelse var særlig lagt an på småbørnspædagogikken.

Forbindelsen hjem og skole.
1 forældreugen i efteråret var forældrene indbudt til at overvære undervis

ningen i deres barns klasse, og ved et aftenmøde i aulaen fortalte skoleinspektør 
cand. psyk. Rasmus Jakobsen om skolepsykologens arbejde. Det var en storartet 
aften. Efter foredraget fælles kaffebord i gymnastiksalen.

En særlig kontakt mellem hjem og skole synes vi at opnå ved vore klasse= 
forældresammenkomster, hvad enten man ved disse, i forbindelse med samtale 
og småforedrag, drikker kaffe, eller man alene holder sig til enkeltkonsultationer. 
Af sådanne forældreaftener har vi i alt haft 33, så enhver vil kunne forstå, at mange 
forældre (700 fremmødte) således har haft personlig kontakt med lærerne.

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.
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Bygningsændringer.

Ode til en søjle.
Her har du stået i femtiseks år, 
iagttaget børn under skiftende kår: 
set fåmælt barn under træskolarm 
ærbødigt læggende om dig sin arm, 
og nutids barn under støj uden stop 
sig svinge lidt frit om din blankslidte krop. 
Men bli’r end alting moderne, 
står du dog og modtager gerne 
som forhen den klasken og klappen, 
der tildeles dig -ven på trappen.

K. & H

Som så mange enkeltheder på de gamle skoler er også denne stolpe et smukt 
stykke håndværk, udført i en tid, hvor man så det som sin opgave at kæle for hver 
lille del. Nu skal alt gå hurtigt. Tiden kræver det(?). Og dog kan der præsteres 
smukt arbejde, når de rette kommer til. Vi nyder således vor sidste nyindretning, 
lærerværelset. Det er rummeligt og overordentlig smukt.

Drengenes gymnastiksal vil antagelig komme ud for en gennemgribende restau
rering i sommer, og det gamle, meget lidt skønne plankeværk mod Østrigsgade fal
der nu og erstattes af en mur. Ingen i kvarteret vil græde.

Skolens to viceinspektører, der tidligere har måttet dele kontor, har nu hver 
fået sit. Kun det ene er dog færdigindrettet.

Særlige begivenheder.
12. september: Københavnske skolers idrætsdag.
25. september: „Gamle elevers aften“ med åbent hus for alle tidligere elever.
6.-8. november: Forældreuge.
8. november: Musikskolens årlige andespil.
21. december: Julenissen gæster 1. og 2. klasserne.
22. december: Juleafslutning i klasserne og krybbespil i aulaen.
16. januar: Forstander Jens Marinus Jensen fortæller for de store klasser om 

Dag Hammerskjold.
30. marts: Fritidsskolen udstiller og opfører ved samme lejlighed „Mester

detektiven Blomquist’s nye eventyr“.
27. april: Aberystwith Youth Orchestra (Wales) gæster skolen og koncerté- 

rer i aulaen.
30. april: Vellykket skolebal for de store elever.
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Østrigsgades skoles forsøg med udelt barneskole. 
(1952-1961).

Ved Almenskoleloven af 24. april 1903 skabtes grundlaget for den pædago
giske enhedsskole. Loven, der var en naturlig følge af demokratiets gennembrud 
omkring århundredskiftet, gav „den jævne mand“ mulighed for på lige fod med 
samfundets bedre stillede at nå frem til en højere uddannelse. Indlysende var det, 
at børnene på et tidspunkt måtte deles efter evner og anlæg, og nødvendigt fandt man 
det at foretage denne deling allerede i 11-års-alderen. Afgørende herfor var især, 
at man fandt det nødvendigt at begynde sprogundervisningen i 11-års-alderen for 
at kunne afslutte uddannelsen til rimelig tid, og at man fandt det ret ufrugtbart og der
for tidsspildende at bebyrde de øvrige elever med denne undervisning. I øvrigt var 
11-års-alderen også det mest praktiske tidspunkt for landsbyskolernes elevers over
gang til mellemskolen.

Siden 1903 har samfundsforholdene imidlertid ændret sig på afgørende måde, 
og tanken om, hvorvidt deling af eleverne i 11-års-alderen stadig var hensigtsmæs
sig, var blandt de spørgsmål, der oftere og oftere blev taget op til drøftelse. Udvik
lingen har f. eks. medført, at sprogkundskaber i vor tid er ønskelige for alle, men 
selv om børn stadig er uensartede med hensyn til begavelse også på det sproglige 
område, møder de nu i skolen med bedre og bedre forudsætninger for at kunne del
tage i en sprogundervisning, og alle møder de tillige med et behov. Da udviklingen 
i sprogundervisningen endvidere har vist, at alle kan lære noget, er det naturligt, 
at spørgsmålet om, hvorvidt det stadig var hensigtsmæssigt at dele i 11-års-alderen, 
også meldte sig i denne forbindelse. Man måtte have et sikrere grundlag for deling, 
hvis eleverne forinden fik lejlighed til at vise deres evner og anlæg for fremmede 
sprog. På samme måde ville det måske også være rigtigt, om eleverne inden delingen 
forsøgte sig med f. eks. matematik og sværere regning. — Endelig kunne man ved at 
udsætte delingen til efter den egentlige barnealder forøge muligheden for, at den 
enkelte - i en afsluttet og afrundet barneskole - kunne modnes i overensstemmelse 
med sin egen rytme.

Væsentligst af nævnte grunde fik vi også her på Østrigsgades skole lyst til at 
lade en klasse børn forblive sammen gennem alle 7 år: udelt barneskole. Vi ville 
gerne se, hvilke fordele og ulemper der eventuelt ville vise sig.

Efter ansøgning fik vi skoledirektionens tilladelse, og vi orienterede derefter 
forældrene til børnene i to igangværende klasser — hvis klasselærere, frk. Helga 
Bæk Kristensen og hr. Ivan Waage Jensen, med interesse ville gå med til forsøget. 
Forældrene var glædeligvis også interesserede, og et storartet samarbejde tog sin 
begyndelse. Efter en beregning af forventet afgang op gennem årene suppleredes 

7



elevantallet med børn fra parallelklasserne, således at de to klasser i 2. klasse 
havde 31 og 30 elever, hvorved klasserne ville kunne holde et rimeligt elevantal i 
forhold til andre klasser på samme trin. Forældrene lovede at lade børnene blive 
gående i klasserne og erklærede sig indforstået med, at børnenes skolestandpunkt 
ikke til enhver tid ville svare til jævnaldrende kammeraters. Skolen lovede til gen
gæld, at de elever, der havde evner dertil, skulle få mellemskoleeksamen til normal 
tid.

I 2. og 3. klasse var der - ud over den tidligere nævnte supplering - normal 
tilgang ude fra, en tilgang der på en elev nær opvejedes af børn, vi på normal vis 
- efter skolepsykologens råd - måtte aflevere (2 til repetitionsklasse, 2 oversiddere 
og 4 til læseklasse). Da vi fra 4. klasse ønskede en ændret pensumfordeling, 
måtte klasserne fra dette trin betragtes som lukkede. Dog måtte en pige fra 4. klasse 
sendes til læseklasse, og en pige fik lov at „springe fra“. Til gengæld modtog vi en 
elev udefra, så 4. klasse sluttede med 30 og 29 elever. I 5. klasse fik endnu en 
elev betænkeligheder. Han fik lov at gå til prøve, som han bestod, og gik til en I. 
EM-klasse. I 6. klasse optoges endelig en elev, der i provinsen havde gået i udelt 
klasse.

I 1.-3. klasse undervistes børnene af så få lærere som muligt, hvilket gav 
klasselærerne bedre lejlighed til at sammenkæde de forskellige fag. Når vi alle
rede fra 4. klasse afveg en del fra dette princip, skyldtes det, at vi ønskede så 
mange som muligt, også skeptikere, ind i forsøget, og dette for diskussionens skyld. 
Da vi kunne regne med at holde børnene sammen i 7 år, var det muligt at undgå 
visse gentagelser i stoffet, og den ændrede pensumfordeling bevirkede, at vi kunne 
begynde engelskundervisningen allerede i 4. klasse (3 timer ugentlig i 4. og 5. 
klasse).

Efter aftale med forældrene skulle børnene ikke deltage i optagelsesprøven til 
mellemskolen. Vi var dog enige om at lade eleverne løse sygeprøvens opgaver for 
i påkommende tilfælde (f. eks. fraflytning) at have noget til vejledning for en even
tuel modtagende skole.

Til og med 5. klasse gav vi ikke karakterer, men både forældre og lærere anså 
det for praktisk fra 6. klasse at give karakterer i visse fag, selv om vi agtede frem
deles at afholde forældrekonsultationer.

I 7. klasse lod vi alle børnene få tysk. Da de skulle deles efter 7. klasse — 
nogle eventuelt udskrives — gav vi dem tillige seksualbelæring og erhvervsvejled
ning. Til støtte for delingen foretoges standardiserede prøver i dansk og regning, og 
på lærermøder blev hvert enkelt barns standpunkt og evner drøftet. For at få en 
rettesnor for denne bedømmelse gav hver lærer efter drøftelsen en karakter, men 
gennemsnit blev ikke udregnet. På klasseforældremøder for hver af de to klasser 
blev forældrene gjort bekendt med, hvilke muligheder skolen kunne tilbyde i hen
holdsvis 3. fm- og IIL EM-klasse næste skoleår, og efter samtale med klasselærerne 
blev børnene anbragt i fm- eller EM klasse. Resultatet af delingen blev, at 21 børn 
kom i 3. fm og 29 i III. EM, medens 5 børn ønskedes udmeldt af skolen. Børnene 
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i eksamensafdelingen skulle stort set undervises på linie med denne afdelings paral
lelklasser og slutte med mellemskoleeksamen maj-juni 1961. - For de børn, der 
kom i 3fm (1959/60) tilrettelagde vi en undervisning, hvor timeplanen omfattede 
obligatoriske og valgfri timer. Obligatoriske var: 8 timer dansk, 6 timer regning, 2 
timer religion, 3 timer samfundsbelæring (med familiekundskab), 3 timer gymna
stik, for drengene 2 timer fysik og 2 timer sløjd, og for pigerne 4 timer håndarbejde; 
i alt 26 timer. Af valgfri fag kunne vi tilbyde engelsk, maskinskrivning, samariter- 
gerning, husgerning, håndarbejde, motorlære, bogsløjd, tegning, musik og film
kundskab. For at kunne tilbyde så mange områder (et hold måtte have en antagelig 
størrelse) måtte vi inddrage skolens anden 3. fm-klasse i dette forsøg. Til tegning, 
filmkundskab, musik og håndarbejde meldte der sig ikke nok, til at holdene kunne 
oprettes, medens holdene i engelsk og maskinskrivning måtte dubleres. Børnene 
valgte at supplere det pligtige timetal med fra 4—11 timer ugentlig (gennemsnit 8 
timer), og de var ikke mindst glade for de fag, de selv havde føjet til.

Hvor lærerigt vort forsøg med indretning af undervisningen i 8. klasse end blev 
for os, var det dog først og fremmest spørgsmålet om delt eller udelt barneskole, vi 
ønskede at få belyst. Vel kan man ud fra forsøg, gjort med kun to klasser, ikke drage 
alt for sikre slutninger. Men vi vil dog mene, at det må være af værdi, at man sam
menligner rapporter fra andre skoler, der har gjort lignende forsøg, med de af os 
hvert år indsendte. Skulle man imidlertid drage slutninger alene ud fra vore rappor
ter, måtte nok især følgende bemærkes: Alle var vi enige om, at børnene rent men
neskeligt havde haft gavn af at gå sammen i 7 år. Det bekræftedes, at børn, der har 
kendt hinanden gennem så mange fælles skoleår, bedømmer hinandens kvaliteter 
på et bredere og mere menneskeligt grundlag end blot efter boglig og ikke-boglig 
begavelse. På det faglige område viste det sig, at undladt deling for visse fags ved
kommende ikke medførte ulemper, og at det i andre fag - f. eks. sang, formning 
og gymnastik - endog indebar synlige fordele. Dog havde det nok været bedst, om 
kun de elever, der i 6. klasse i engelsk havde vist tilstrækkelige anlæg for sprog, 
havde fået lov til at gå til tysk i 7. klasse, hvor tyskundervisningen jo skulle begynde. 
Det anførtes i rapporterne, at de øvrige elever havde fået for lidt ud af tyskunder
visningen, selv om disse elever hér — ligesom det i højere grad blev anført for an
dre fags vedkommende — fagligt havde haft udbytte af at gå sammen med deres 
bogligt set bedre begavede kammerater. Det var da også fra sproglærerside, det 
anførtes, at de bogligt indstillede elever var sinket en smule i forhold til elever i en 
II. EM-klasse. Her overfor stod udtalelser fra andre fags lærere, der anførte, at 
disse elevers standpunkt i deres fag fuldt ud stod mål med eksamensskolens elevers. 
— Forsøgsklassernes eksamensafdelings standpunkt bedømtes ved udgangen af III. 
EM som værende normalt for en III. EM, og ved mellemskoleeksamen det følgende 
år viste klassen sig fuldt på højde med skolens to øvrige mellemskoleklasser.

Delingen efter 7. skoleår voldte os ingen vanskelighed. Forældre og børn havde 
let ved at acceptere skolens forslag. Dette mener vi skyldes flere ting. For det første 
kunne vi udtale os med stor sikkerhed om børnenes evner og anlæg efter at have 
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arbejdet med dem i syv rolige år, hvor vi først i den allersidste ende for alvor måtte 
tænke på prøver og deling. For det andet var det tydeligt at mærke, at børnene ved 
at have arbejdet med stof, der lå på grænsen af deres formåen (lige „brændt fin
gerspidserne“) havde en klar opfattelse af, at det ikke var inden for det boglige 
område, deres evner lå. Endelig skal det her nævnes, at det nære samarbejde, vi 
gennem alle syv år havde med børnenes forældre, bevirkede, at der heller ikke i 
denne forbindelse kunne opstå alvorlige problemer.

På skolens vegne vil jeg til slut bringe en hjertelig tak, først og fremmest til de 
mange interesserede og hjælpsomme forældre, der viste os tillid. Endvidere til 
skolemyndighederne, der tillod os at foretage forsøget, og som fulgte det med inter
esse. Og tak til de kolleger, der medvirkede, og som aldrig gjorde indsigelse mod at 
gøre det ekstraarbejde, et forsøg altid vil medføre. - En speciel tak må jeg dog 
rette til de to klassers klasselærere, der selvsagt har trukket en stor del af læsset. 
Frk. Helga Bæk Kristensen var klasselærer for den ene klasse alle syv år og for 
forsøgsbørnene i 3. fm. Hr. Ivan Waage Jensen var klasselærer for den anden klasse 
de første seks år, indtil han udnævntes til viceskoleinspektør og derfor måtte forlade 
skolen. Hr. Bent Christiansen, der havde været med i arbejdet gennem alle årene, 
og som tillige underviste i hr. Waage Jensens klasse, overtog nu denne det syvende 
skoleår og forblev som klasselærer for eksamensbørnene i III. og IV. EM. Det ville 
for mig have været vanskeligt at klare arbejdet med tilrettelæggelse — og forskel
ligartet løbende — uden megen værdifuld hjælp. En fortrinlig hjælp ydedes mig i 
de første år i særlig grad af hr. Ivan Waage Jensen, og efter hans bortrejse af hr. 
Bent Christiansen, der var fuldt fortrolig med forsøget i alle dets enkeltheder.

Jørgen Haahr.
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I forbindelse med undervisningen.

Skolebiblioteket har i årets løb haft ca. 13000 udlån, og læsestuen har haft 
et besøg på ca. 1300 elever.

Skolens samling af klassesæt er blevet væsentlig udvidet, og disse bøger spil
ler nu en stadig større rolle i den daglige undervisning.

Skolebibliotekar er hr. Keld Irgens.

Indfødt lærer. I efteråret havde vi i en seks-ugers-tid i 24 ugentlige timer 
udmærket hjælp af en „rigtig“ englænder. Det var Mr. Jackson, der assisterede os 
i engelskundervisningen. Det almindelige var nok, at klassens engelsklærer tog sig 
af oversættelsen fra engelsk til dansk, og at Mr. Jackson tog sig af oplæsning og 
samtale på engelsk.

Det er vist indlysende for alle, at en således tilrettelagt undervisning må kunne 
blive til gavn for elever og lærere og virke som et levende pust.

No, no! I don’t say “three”, but “tree”.
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Rejselektorer. Eleverne i de øverste klasser har haft lejlighed til at høre 
foredrag af norsk og svensk gæstelærer.

Esperanto. Østrigsgades skole har det sidste år som valgfrit fag sat esperanto 
på timeplanen, og det er gjort af flere grunde. Sprogets enkle grammatik opøver bør
nene i klar og logisk tænkning. De indføres i et internationalt ordforråd, det, hvoraf 
esperanto er opbygget, og netop dette kendskab til de mange fremmedord gør det 
lettere at tilegne sig andre sprog.

Sidst, men ikke mindst, giver det børnene rig anledning til pr. korrespondance 
at stifte bekendtskab med jævnaldrende overalt på jorden. Det er en daglig forete
else på skolen, at der kommer breve og brevkort fra selv de fjerneste egne, og vi 
kan kun beklage, at vi ikke har elever nok til at kunne tilfredsstille den store efter
spørgsel, der synes at være efter danske pennevenner over hele kloden.

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

Skolescenen. Der har til ældste hold (IV mellem og realklassen) været indmeldt 
16 elever og til yngste hold (6. kl.—1. real) 35 elever.

Yngste hold har set „En tjener og to herrer“, „Den røde pimpernel“ og balletten 
„Coppelia“.

Ældste hold har set „På et hængende hår“, „Anna Sophie Hedvig“ og ballet
terne „Søvngængersken“ og „Graduation Ball“.

Alle afgangsklasser har fået lejlighed til at overvære en forestilling på Det kgl. 
Teater for 1,60 kr. Hertil meldte sig 46 elever.

Endvidere har Skolescenen skaffet ældste hold mulighed for at overvære en 
opførelse af „West Side Story“ på Falkonercentret.

Skolescenens bio. Til ældste hold (IV mellem og realklassen) havde meldt sig 
38 elever, der overværede fire forestillinger i „Aladdin“. Yngste hold (6. til 8. kl.), 
der ligeledes havde lejlighed til at se fire forestillinger, havde 120 medlemmer. Ende
lig var 48 elever fra 5. kl. tre gange i „Aladdin“.

Koncerter for skoleelever. Hvert år arrangerer skolevæsenet koncerter for 
børn i 6. klasse og opefter. I år har der været to. Den første omfattede et broget 
program, der spændte lige fra Purcell (1658-1695) til Ricard Lindebro. Mange af 
numrene var ting, kendt fra radioen, og alle var de iørefaldende og let tilgængelige. 
Koncerten blev givet af skolevæsenets eget messingorkester.

I den anden koncert gav man Niels W. Gades „Elverskud“. Et symfoniorkester 
og et større kor medvirkede. Meget af „Elverskud“ er jo i forvejen kendt - morgen
sang og Sverkels romance bl. a., — og eleverne glædede sig over at opleve dette dansk 
romantiks store værk i sin helhed.

Museumsbesøg. En del klasser har i årets løb besøgt museer og samlinger 
og aflagt besøg på virksomheder.
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Sporten og idrætten. Det er en af skolens op
gaver at give børnene forståelsen af, at sport og idræt 
må have sin plads i det daglige liv. Det var derfor 
med sorg, vi i fjor måtte se „Helgoland“ lukke sine 
porte på grund af Sundets forurening. Men kunne vi 
ikke svømme, gjorde vi gymnastik, spillede bold og 
drev idræt i salen eller i skolegårdene. For fodboldens 
vedkommende dog på Kløvermarken. Hårdt mangler 
vi en bane i skolens umiddelbare nærhed.

Der er nu tegn i sol og måne på, at „Helgoland“ 
igen kan åbne, at man skulle være tilstrækkeligt frem
me med de for denne mulighed forudgående kloake
ringsarbejder. Hvor vi glæder os I

I „Ekstrabladets skoleturnering i fodbold re
præsenterede vor drenge skolen på smuk måde, lige
ledes i „Amagerturneringen“.

På skoleidrætsdagen deltog mange piger og drenge 
i de forskellige slags boldspil og idræt, og flere hold 
klarede sig pænt. Hos mange drenge vaktes lysten 
til den følgende vinter at fortsætte med frivillig idræt 
og gymnastik. For de store drenge blev der desuden lejlighed til frivillig svømning 
i Nørre Allé’s hal et par timer om ugen.

En del elever har i årets løb taget idrætsmærker.

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

Færdselslære. Efter planen gives der nogen undervisning i færdselslære fra 
1.—9. klasse. I de fem første skoleår ligger denne undervisning hos dansklæreren, 
i de højere klasser kan den ligge hos andre faglærere. Atter i år har politiet supple
ret lærernes undervisning ved et besøg i samtlige klasser fra 2. klasse og op.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i 
dennes træffetid. Fra april 1961 til 31. marts 1962 er solgt sparemærker for 3400 kr.

Sundbyøster skolehave, der udelukkende modtager elever fra vor skole, var 
i sommeren 1961 fuldt belagt.

Tre klasser havde havebrug som skolefag og mødte to timer om ugen i skole
tiden. Resten af de i alt 200 børnehaver var uddelt til børn, der mødte uden for 
skoletiden, de mindre mandag og torsdag eftermiddag, de store tirsdag og fredag 
eftermiddag.

Endelig havde to klasser, vi ikke selv kunne skaffe plads til, fået have i Øre
sundsvejens skolehave.
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Fritiden.
Fritidsskolen. Tiende sæson afsluttedes den 30. marts med en udstilling i 

aulaens forhal, hvor nogle klubber udstillede deres arbejder.
Endvidere opførte Dramatisk klub under hr. Bent Kallehaves ledelse „Mere 

om mesterdektektiven Blomquist“, en forestilling, der morede de mange børn.
Fritidsskolen har i denne sæson været besøgt af lidt over 400 børn, fordelt på 

24 klubber.
Fritidsskolen ledes af hr. viceinspektør Aage Ebbesen og hr. kml. Knud Jes

persen.
Skolen bringer her en tak til de forældre, lærere og andre interesserede, der 

i denne sæson har villet afse af deres tid til gavn for børnene.

Musikskolen har nu gennemlevet sit niende år, og den har i årenes løb favnet 
mange børn. Den glæder sig over de mange hjem, der ganske selvfølgeligt lader 
deres børn få musikken med, hvad enten det nu bliver ved de to „pligtige“ år, eller 
børnene holder ved årene igennem.

Til efteråret vil samtlige hjem få forskellige meddelelser fra Musikskolen.

Papirindsamlingen. Tak til de mange, der trofast sender aviser til os om 
fredagen og således blandt andet støtter vort frivillige arbejde.

Lejrskoleophold og rejser.
IIIv på lejrskole i Tisvilde (Ledere: frk. Ingrid Hjørlund og hr. Erik Lar

sen) .
„IIIv var i slutningen af maj 1961 på lejrskole i det smukke Tisvilde-landskab. 

Forårsvejret var os nådigt, og klassen oplevede 7 herlige dage, hvor arbejde og 
fritid udfyldte dagene til alles tilfredshed. Stedet er fortræffeligt som lejrskole, og 
egnen byder på masser af stof til lejrskolemappen. Takket være de dygtige damer 
i køkkenet levede vi helt overdådigt, og det er helt naturligt, at både lærere og 
elever kunne mødes den sidste aften og sammen glæde sig over de mange dejlige 
timer, dette ophold havde beriget alle med.“

7av på lejrskole i Tisvilde i juni. (Ledere: hr. Erik Larsen og frk. Ingrid 
Hjørlund).

„Klassen gik til opgaverne med liv og lyst. Der blev noteret, tegnet og fortalt, 
og mapperne svulmede af geografi, historie og biologi. Regnmåleren nåede aldrig 
en mm regn, til gengæld badede børnene på 2 m vand, og det hver eneste dag. Ar
bejde om formiddagen, leg om eftermiddagen og aftenhygge omkring pejsen om 
aftenen. Sådan gik 7 dejlige dage. Jo, vi kunne med friske kræfter tage velrustede 
hjem til eksamensdagene----og sommerferien.“
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7c på lejrskole på Als i maj. (Ledere.- fru Bindsløv og frk. Heide).

„Vejret var fint, og vi nød den skønne natur dernede. - Om Formiddagen ar
bejdede vi med vore mapper, og hver eftermiddag tog vi ud, enten til fods, med 
tog eller med bus. Dog havde vi to heldagsture, nemlig „Als rundt“ og en tur til 
Flensborg.

I vore mapper tegnede og skrev vi om „Besøget på en bondegård“, „Broager 
kirke“ og „Sønderborg slot“. Desuden tegnede vi et kort over Als, indtegnede vor 
rute derpå og markerede ved tegninger de steder, hvor vi havde gjort ophold. Der 
var mange interessante ting at studere på den tur. Foruden slottene Augustenborg 
(med den smukke kirke) og Nordborg så vi stendysserne i Blommeskobbel skov 
og ruinerne af Østerholm slot. Vi kom også igennem Elsmark, hvor den store virk
somhed „Danfoss“ ligger. Desværre kunne der ikke arrangeres et besøg på denne 
virksomhed, men en anden dag fik vi lejlighed til at komme ind på en anden stor virk
somhed, nemlig „Sønderborg garnfabrik“.

På turen til Flensborg gjorde vi ophold ved Dybbøl, Broager kirke og Lyksborg 
slot. Overalt blev vi hjulpet af fortrinlige omvisere, ikke mindst på Sønderborg slot.

Den sidste aften gik med forskellige konkurrencer og optræden, og vi morede 
os dejligt.

Turen, der forløb uden uheld af nogen art, var helt igennem vellykket.“

III u på lejrskole i Tisvilde leje i juni. (Ledere: hr. Knud Jespersen og 
hr. Gunnar Kjær Rasmussen).

„Rigt udbytte blev hentet under lejrskoleopholdet med studier af „Strand og 
klit“, „Skoven“ (Tisvilde Hegn), „Bondegården“ og „Kirken“ (Tibirke kirke). Det 
indsamlede materiale og det iagttagne stof har eleverne samlet og skriftligt gjort rede 
for i lejrskolemapper, under hvilket arbejde kort og billeder er benyttet til oplysning 
og som supplement.

Lejrskoleopholdet var på mange måder udbytterigt. Festen den sidste aften 
blev en fornøjelig og lærerig uges højdepunkt, som lærere og elever vil mindes med 
glæde.“

2v på lejrskole i Tisvilde i august. (Ledere: hr. Gunnar Kjær Rasmussen 
og fru Birthe Ottosson).

„Lejrskoleopholdet var på mange måder udbytterigt. Vi besøgte bondegården, 
vi var på spadseretur i Tisvilde Hegn og på stranden, og vi byggede huler på skram
mellegepladsen - alt sammen spændende, nye ting. Men det mest spændende var 
vel nok at være væk fra far og mor i 4 dage og sammen med kammeraterne at op
leve de mange nye ting.

Når turen kunne gøres så billigt, som det var muligt, skyldtes det først og frem
mest fru Nielsen, hvis store erfaring og arbejdsindsats i køkkenet bragte udgifterne 
ned til det helt utrolige.“
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Englandstur for 19 af vore store børn. (Rejsen arrangeret af Verdensven
skabsforbundet. Rejseleder hr. Bent Kallehave. 7.-21. juli).

„Vi havde alle ønsket at komme til London, og skuffelsen var derfor stor, da vi 
ret sent forstod, at turen gik til Newcastle. Lynhurtigt fik vi alligevel arrangeret 2 
dage i London på hjemvejen. Og så blev turen den store succes!

Klar til nedstigning.

Vore unge værtsfolk fra Wallsend Youth Club sørgede for udsøgt behandling 
og præsenterede et interessant program. Hver dag havde sin udflugt, og aftenerne 
blev tilbragt i klubhuset med bordtennis, billard, pilekast, sang og navnlig - daris. 
Under vort ophold kunne klubben glæde sig over en tilgang på 80 medlemmer. 
Ingen ved hvorfor!!!!

Turens højdepunkter var utvivlsomt besøgene i lokale virksomheder, først pg 
fremmest en dramatisk nedstigen i kulminen „Raisin’ Sun“. Inden godselevatorerne 
hejsede os 1600 m ned under jorden, måtte hr. Kallehave med rystende hånd med
underskrive en samlet livsforsikring på 82.000 kr. Iført sorte kedeldragter og hjelme 
med pandelamper og fulgt af fjernsynets filmfotografer beså vi det underjordiske 
vejnet og nåede helt til kulbrydningsområdet, hvor vi oplevede de borende arbejdere 
og de slæbende ponyer.

På vejen hjem opholdt vi os to dage i London, hvor de arme rejsedeltagere 
blev tvunget til at løbe marathon-løb gennem samtlige seværdigheder.

Vi står i stor taknemlighedsgæld til Wallsend Youth Club og klubbens leder 
Mr. Alex Innes, der ved afskedsballet på klubbens vegne modtog den engelske 
regerings udmærkelse for værdifuldt ungdomsarbejde“.
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Real u på week=end i Sverige. (Leder hr. Bent Christiansen).
Real u var lørdag den 24. februar og søndag den 25. februar 1962 med hr. 

Christiansen på week-endtur til Tyringe i Sverige. „I det pragtfulde vintervejr fik 
vi en dejlig tur med traveture i sol og i snestorm, med skøjteløb - og lørdag aften 
dans i den lokale spejderhytte.

Atter i Flensborg — og Flensborg her. (Ledelse: hr. Erik Larsen).
„For tredie gang kunne vi sende et hold af vore 8. klasser til vort gamle græn

seland. De elever, som i foråret husede en af vore gæster fra vor venskabsskole i 
Flensborg, Gustav Johanssenskolen, blev i begyndelsen af september inviteret til 
Sydslesvig.

— Og for tredie gang blev turen velsignet med herlig efterårssol og lun vesten
vind. - Dette i forbindelse med den enestående gæstfrihed, alle danske i Sydslesvig 
viste vore børn, gjorde denne traditionsrige tur til en enestående oplevelse for alle.

Børnene så, hvorledes stilfærdig tolerance kan forenes med usvigelig fælles
skabsfølelse med alt dansk. Ved i disse dage at leve i personlig kontakt med danske 
familier syd for grænsen lærte vore børn lidt om problemerne i en grænseegn, og ved 
besøg på Sankelmark og Isted Hede blev historien levende for os. Senere vandrede 
vi på Hedebys gamle volde og så oldtidsbyen manet frem af fortiden under Claudius 
Christiansens inciterende beretning. Vi mønstrede med respekt de gamle forsvars
værker ved Dannevirke, og på senere tur oplevede vi marskegnenes forunderlige, 
moderne eventyr og fornemmede de gæve friseres sejghed, udviklet som den er i 
den ubønhørlige kamp mod havet.

En kort, men dejlig uge, hvor ferie og skolegang umærkelig gik i eet, og hvor 
mange uforglemmelige minder samledes til en smuk buket.

Hjemrejsen krydredes ved, at vore værtsfolk fulgte os helt hjem til Hovedsta
den. Her forsøgte vi at gøre gengæld ved at vise dem byen og omegnen i store træk; 
tiden var knap, men det er vort indtryk, at vore gæster både havde været glade for 
samværet med vore elever hjemme og på turene rundt i byen“.

7bu enkeltdagstur til Odense. (Leder: hr. Jørgen Sørensen).
„Onsdag den 2. maj var 7 bu på en meget udbytterig enkeltdagstur til Odense, 

hvor klassen blev modtaget af en guide, som Odense Turistforening stillede til vor 
disposition.

Børnene beså med stor interesse Kongens Have med slottet, St. Hans’ kirke 
(med Nordens eneste udendørs prædikestol), Odense nye rådhus, den maleriske 
Oluf Bagers gård og til sidst Domkirken, hvor Knud den Hellige ligger begravet. — 
Fra domkirken kørte vi med en af turistforeningens busser ud til det, som børnene 
trods alt havde glædet sig mest til: Zoologisk have og det tilstødende Tivoli. Her 
morede de sig dejligt, og alle styrkede sig ved et festligt kaffebord i havens restau
rant, indtil vi ved 18-tiden blev kørt tilbage til stationen, hvor toget ventede.

Rejsen - og ikke mindst færgeoverfarten - var i sig selv en festlig oplevelse for 
børnene, som med udmærket sans for tilværelsens mangfoldighed i rigt mål nød det 
forårsklædte landskab og den medbragte madpakke.

Alle var trætte ved ankomsten til København kl. 22, men samtidig var vi enige 
om, at vi havde haft en dejlig dag“.
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Skolepatrulier er placeret således, som tegningen viser. SP’erne vil være 
på deres poster kl. 8, kl. 11, kl. 13 og kl. 14.

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 — før 
de øverste klassers vedkommende dog af hensyn til undervisningen uden for under
visningstiden.

Skolefrokosten. På de ni første klassetrin kan eleverne få gratis mælk dg 
vitaminpiller. 987 børn har benyttet sig af dette tilbud. Madpakker kan derimod kun 
uddeles til børn, som af skolelægen indstilles dertil. Det drejede sig i år om 25 børn.

Skolebespisningen ledes af fru Mary Christiansen.

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 5 piger og 2 
drenge.

Fru Sieck Hansen og hr. Ottosson sørgede for optegnelsen af børn til ferie
koloni. 70 piger og 90 drenge fordeltes på forskellige kolonier.

Til de børn, der ikke kom på landet, uddelte hr. Kjær Rasmussen ca. 250 bil
letter til Gabriel Jensens ferieudflugter.

Børnenes Kontor hjalp os med at udstyre 8 piger og 16 drenge til ferierejsen 
sidste sommer. Ligeledes ydedes ved juletid hjælp til 12 hjem.
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Praktiske oplysninger
(træffetider m. m.).

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12—13, onsdag tillige fra 1730— 
1830. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden. AM 436.

Viceinspektørernes træffetid vil man finde bekendtgjort på opslagstavlen på 
nederste gang på den store skole.

Skolelæge, dr. Gerh. Lind, træffes onsdag kl. 9-93u. Asta 4136.
Skolesundhedsplejerske frk. Helene Thomsen træffes daglig kl. 12-13. 

Mandag undtagen. Asta 4136.
Skoletandlæge fru Birthe Theander træffes daglig fra kl. 9-14, lørdag dog 

kun til kl. 13. Klinikdame er fru Marie Nielsen.
Indskrivning af elever til 1. klasse 1963—64 begynder 1. september 1962 

og skulle gerne være afsluttet senest 15. december. Børn, der ønskes indskrevet, 
skal være fyldt 7 år senest 31. januar 1964.

(Børn, født før 1. august 1956 er undervisningspligtige og skal indskrives. 
Børn, født 1. august 1956 — 31. januar 1957, kan indskrives. Børn, født 1. februar 
1957 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.

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 
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.

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, må kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos klasselæreren. Konfirmander kan få fri konfirmationsman
dag og om nødvendigt lørdagen forud. Konfirmanders søskende kan få fri om 
mandagen til kl. 11. Der kan kun gives fri til konfirmandrejser, når disse finder 
sted i forbindelse med påske- eller efterårsferien.

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

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

Byplads. Børn under 13 år må ikke anvendes til egentlig budtjeneste af er
hvervsmæssig karaktér.

Det er tilladt at beskæftige børn under 14 år, men over 13 år, ved budtjeneste 
i indtil 2 timer daglig.

På skoledage skal arbejdstiden ligge efter skoletid, og arbejdet må i det hele 
ikke udføres efter kl. 18. Det samme gælder, såfremt barnet er fyldt 14 år, men 
ikke lovligt er udskrevet af skolen.

Barnet må kun udføre let budtjeneste (ikke byrder over 8 kg).
Barnet må kun bruges til indkrævning af penge i sådanne tilfælde, hvor barnet 

selv udbringer varen, og kvittering for varen medfølger.

Glemmeskabet er åbent hver skoledag kl. 13. Glemt tøj opbevares højst 2 
måneder, hvorefter det overgives til en velgørende institution.

Ure, fyldepenne og andre værdigenstande ligger til eftersyn hos viceinspek- 
tøren. Hvad der ikke bliver afhentet, afleveres som hittegods til politiet ved skole
årets slutning.

Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes overtøj, tasker og lignende 
med barnets navn. Specielt for gymnastiktimen gælder det, at særlig værdifulde 
ting kan opbevares i lærerens aflåsede skab, medens undervisningen står på. Øn
sker man f. eks. et ur opbevaret, skal det afleveres til læreren og udleveres af 
læreren. Skolen påtager sig i sådanne tilfælde det fulde ansvar. Ellers ikke.

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, Poppelrækken, Praghs Boulevard (ulige 
numre fra 37 og lige nr. fra Dalslandsgade), Prøvestensbroen, Raffinaderivej, Ser- 
biensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 og 2-80), Søfortvej, Tjørnerækken, 
Trægården, Ungarnsgade (nr. 1-33 og 2-64), Uplandsgade fra nr. 38, Ved Ama
gerbanen, Vermlandsgade (fra nr. 41 og 40), Yderlandsvej, Østrigsgade (nr. 1-43 
og 2-30).

Haveforeninger: „Energien“, Laplandsgade, „Friheds Værn“, Pommersgade, 
„Håbet“, Laplandsgade, „C. Jansens Minde“, Woltersgade 18, „Kløverblomsten“, 
Kløvermarksvej, „Kløvermarken“, Kløvermarksvej, „Pletten“, Strandlodsvej 59, 
„RosenS“, Kløvermarksvej, „Sommerly“, Kløvermarksvej, „Strandhusene“, Amager 
Strandvej 64, „Strandhøj“, Kløvermarksvej, „Strandlyst“, Kløvermarksvej, „Venne- 
lyst“, Kløvermarksvej, „Åbo“, Strandlodsvej 61.

Jørgen. Haahr.
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Skolenævnets beretning.
Skolenævnets valgperiode udløber den 15. maj 1962, og der skal efter loven 

vælges et nyt skolenævn, men i stedet for at stille op til et nyt valg, er man på 
rådhuset blevet enige om, i lighed med sidste gang, at fordele skolenævnenes med
lemmer ved de enkelte skoler i forhold til partiernes stemmer ved kommunevalget 
i år.

Det er således dette skolenævns sidste beretning, og vi kan se tilbage på en 
4-års periode, som har været kendetegnet, som det jo er skik på Østrigsgades skole, 
ved et godt og frugtbart samarbejde mellem skolen og hjemmene. Uden dette sam
arbejde ville arbejdet for vore børn heller ikke være lykkedes i den udstrækning, 
som det er sket på Østrigsgades skole.

Når deltagelsen i forældreugens møde i aulaen og det efterfølgende kaffebord 
med samtaler med de enkelte klasselærere i de sidste par år er gået en del til
bage, så skyldes det ikke hjemmenes manglende interesse, men simpelt hen dette, 
at lærerne i stadig stigende grad arrangerer klassemøder, hvor forældrene i mere 
fred og ro kan få lejlighed til at snakke med børnenes lærere. Det er en udvikling, 
som alle parter kun kan være tilfredse med.

Der har været nogle ulovlige forsømmelser, som har givet anledning til skole
nævnets besøg i hjemmene, men i langt de fleste tilfælde er sagen hermed blevet 
bragt i orden, i andre tilfælde er man enedes om at sende barnet til skolepsykolog, 
og i enkelte tilfælde har skolenævnet måtte lade sagen gå videre til børneværnet.

Den store interesse for skolens fritidsarrangementer, hvad enten det drejer 
sig om musik eller hobby, er stadig usvækket, og det er et godt tegn på, at børnene 
er glade for deres skole.

Skolenævnet vil gerne slutte denne beretning med en tak til skolens ledelse 
og samtlige medarbejdere for aldrig svigtende samarbejde og håbe, at de kommende 
års arbejde på skolen må fortsætte i den samme gode ånd.

E. Duckert Sørensen. 
formand.

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 1402.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

1 u (nr. 5) kl. 8- 9 
9-10

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

1 V (nr. 6) kl. 8- 9 
9-10

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

2 u (nr. 5) kl. 10-11
11-12

mundti. fag  1 
mundti. fag  J

2 v (nr. 6) kl. 12-13
13-14

mundti. fag ........1
mundti. fag ........1

2 x (nr. 2) kl. 10-11
11-12

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

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

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

3 v (nr. 4) kl. 8- 9 
9-10

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

4 u (nr. 18) kl. 8- 9 
9-10

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

4 v (nr. 20) kl. 8- 9 
9-10

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

4 x (nr. 22) kl. 8- 9 
9-10

dansk ................
historie .............

4 y (nr. 8) kl. 8- 9 
9-10

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

5 A (nr. 12) 
(nr. N)

kl. 10-11
11-12

dansk ...............
biologi ..............

5 a (nr. 14) kl. 10-11
11-12

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

5 u (nr. 9) kl. 8- 9 
9-10

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

6 au (gi. læv.) kl. 10-11
11-12

historie .............
engelsk .............

Lærer. Gæstelærer.

fr. Jali
hr. B. Christiansen

- Jørgen Hansen
- Baltzersen

fr. Sieck Hansen

hr. Kjær Rasmussen

fr. Bæk Kristensen 
hr. Sieck Hansen

- B. Christiansen
- Skogholm

fr. Heide
hr. Jespersen
fr. Bæk Kristensen hr. Skogholm

- Jali - Sieck Hansen
- Thye Nielsen - Baltzersen
- Paludan Nielsen fr. Bæk Kristensen

hr. Ottosson - Paludan Nielsen
fr. Heide hr. Steenbuch

- Inge Sørensen fr. Ottosson
- I. Wolter hr. Graae

hr. Steenbuch - Kallehave
- Marienhof fr. Aarup

fr. Aarup fr. Gretoft
- Bindsløv - Wolter

hr. Sieck Hansen 
fr. Inge Sørensen 
hr. Marienhof

jfr. Daniel 

hr. Graae
fr. G. Feld - Kallehave

22



Lærer. Gæstelærer.

6 cv (nr. 22) kl. 10-11 dansk ................
- 11-12 regning .............

fr. G. Feld
hr. Jørgen Hansen

fr. Bindsløv 
hr. Ohland

6 A (nr. 10) kl. 8-9 dansk ................
9-10 regning .............

- Steenbuch
- Køhier Hansen

- Køhier Hansen 
fr. G. Feld

6 a (nr. 7) kl. 8-9 dansk ...............
9-10 regning .............. 1[ fr. Sieck Hansen - G. Feld

- Ottosson
7 av (nr. 24) kl. 10-11 dansk ...............

- 11-12 regning .............
hr. Sieck Hansen

- F. Busk
hr. F. Busk

- Steenbuch
7 cv (nr. N) 

(nr. 26)
kl. 10-11 biologi ..............
- 11-12 dansk ...............

- B. Christiansen 
fr. Bosse

fr. Bosse
hr. E. Larsen

8 au (nr. B) kl. 8-9 dansk ................
9-10 regning .............

hr. Irgens
- Ottosson

Graae 
fr. Thye Nielsen

8 av (nr. 21) kl. 8-9 dansk ............... ]
9-10 orientering ....... I r - E. Larsen

- Bosse
- Gretoft

8 (nr. F) kl. 10-11 naturlære ........ - Schæbel hr. N. Wolter
I u (nr. 19) kl. 8-11 dansk ............... - Bergstrøm - J. Sørensen
I v (nr. 15) kl. 8-11 tysk .................. fr. K. Bie - H. Christensen
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Gæstelærer.

1

1

2

3

3

4

5

5

6

6

6

7

7

7

8
I 
I

Lærer.

X (nr. 2) kl. 8- 9 dansk .......... .... hr. Baltzersen
- 9-10 regning ....... .... - H. Feld

y (nr. 1) kl. 8- 9 dansk .......... .... fr. Kjær Rasmussen
- 9-10 regning ....... .... hr. Marienhof

y (nr. 1) kl. 10-11 dansk .......... .... fr. Aarup
- 11-12 regning ....... .... hr. Skogholm

X (nr. 3) kl. 10-11 dansk .......... .... fr. Birk
- 11-12 regning ....... .... hr. Bergstrøm

y (nr. 4) kl. 8- 9 dansk .......... .... fr. Heide
- 9-10 regning ....... - Aarup

A (nr. 18) kl. 8- 9 dansk .......... .... hr. Christensen
- 9-10 regning ....... - N. Wolter

B (nr. 12) kl. 8- 9 regning ....... .... - H. Feld
- 9-10 dansk .......... .... - Køhier Hansen

V (nr. 20) kl. 10-11
- 11-12

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

}fr. Thye Nielsen

cu (nr. 21)
(nr. N)

kl. 10-11
- 11-12

dansk ..........
biologi ........

}hr. H. Feld

cx (nr. F) kl. 8- 9 naturlære .... - Schæbel
(nr. 24) - 9-10 dansk .......... .... fr. Gretoft

cy (nr. 26) kl. 8- 9
- 9-10

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

|hr. Kallehave

au (nr. 9) kl. 8- 9 esperanto ... .... - Køhier Hansen
- 9-10 dansk .......... .... fr. K. Bie

bu (nr. 25) kl. 8- 9 dansk .......... .... hr. J. Sørensen
- 9-10 regning ....... .... fr. Inger Hansen

CU (gl.læv.) kl. 8- 9 regning ....... .... hr. N. Wolter
- 9-10 engelsk ....... .... - J. Sørensen

kl. (nr. 21) kl. 9-10 tysk ............. - Christensen
u (nr. 19) kl. 8-11 engelsk ....... .... - Ohland
V (nr. 15) kl. 8-11 geografi ....... .... - Irgens

fr. Birk 
hr. Schæbel 
fr. Inger Hansen 
hr. Baltzersen

- Skogholm 
fr. Birk 
hr. Baltzersen 
fru Gretoft 
hr. Busk 
fr. Kjær Rasmussen 
hr. Kjær Rasmussen 
fr. Jall 
hr. Marienhof

- Busk

- Jørgen Hansen

fr. Bosse , 
- Heide

hr. Kjær Rasmussen 
- Ottosson 
- Jespersen

Musikskolens årsopvisning
finder sted i aulaen torsdag den 14. og fredag den 15. juni, 

begge aftener kl. 1 930.

AKHESELSKRB-KØBBNHAVN K


