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ØSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1967-68 
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Ved skoleårets afslutning
indbydes for ældre og andre interesserede til at besøge skolen (se b agest 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. 15.

Samtlige udstillinger er åbne de to besøgsdage fra kl. 9—13.

AJ.slutnings/esten
for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes 
fredag den 21. juni kl. 19 i skolens aula. Vi håber at se alle de udgående elevers 
forældre og andre interesserede denne aften, hvor blandt andet uddeling af eksa
mensbeviser og præmier finder sted.

Skoleåret slutter lørdag den 22. juni, der er omflytningsdag. Børnene møder 
den dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer. Mandag den 24. juni er første 
feriedag.

Børnene møder efter sommerferien mandag den 12. august, der er første skole
dag. De nye 1. klasser møder dog først mandag den 19. august.

»Gamle elevers aften«
Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder »åbent hus« sidste 

mandag i september kl. 19,30.
Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort eller ved opringning til 

skolen (AM 436) eller for gamle realisters vedkommende som sædvanlig til hr. 
viceinspektør 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 840 elever (399 drenge og 441 piger) fordelt på i alt 
37 klasser.

1 .-5. klase: 18 klasser - heraf 1 hjælpeklasse på 2. trin og
1 læseklasse på 3. trin (drenge)

6 .-7. klasse: 8 klasser (alle c-klasser).
8. klasse: 3 klasser.
9. klasse: 3 klasser.

Realklasser: 3 klasser (1 første, 1 anden og 1 tredie-klasse).

Af de nuværende 35 klasser er de 34 fælles for piger og drenge.

Ved eksamen i juni 1967 bestod 24 elever realeksamen, og 52 elever under
kastede sig den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse.

Johanne Margrethe Krarup
26. 11. 1887 - 8. 8. 1967.

Da vi var godt i gang med arbejdet i det nye skoleår, modtog vi budskabet 
om, at vor tidligere kollega, overlærer frk. Johanne Margrethe Krarup var afgået 
ved døden.

Frk. Krarup var på vor skole i 35 år — fra 1918 til 1953. Vi, der har kendt 
hende gennem mange år, husker hende som en meget dygtig og altid hjælpsom 
kollega. Hun udførte sit arbejde med ihærdighed og en aldrig svigtende kærlighed 
til sin gerning. I klasserne prægedes arbejdet af hendes myndighed og lune humor. 
De yngre lærere kender kun frk. Krarup fra festlige og hyggelige sammenkomster 
på skolen, hvor hun ikke blot deltog, men altid aktivt ydede bidrag til glæde for 
os alle.

Æret være hendes minde.
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Lærerkollegiet
Selv om læge Gerh. Lind jo ikke just hørte til selve lærerkollegiet, vil vist 

alle føle det naturligt, at vi i dette afsnit af skolens årsberetning bringer vor gennem 
mange år samvittighedsfulde og dygtige skolelæge en tak for, hvad han har været 
for os.

Dr. Lind følte sig stærkt knyttet til skolen, hvilket vil sige: til børnene og de 
voksne, der på1 den ene eller den anden måde er knyttet til arbejdet her. Aldrig 
var han så glad, som når han også ud over det rent lægelige tillige kunne yde en af 
os, barn eller voksen, en eller anden ren praktisk håndsrækning.

Dr. Lind vil savne os og vi ham. Imidlertid følte han, at han i tide burde 
give afkald på en del af sit omfattende arbejde, og det måtte naturligt blive 
arbejdet som skolelæge. —

I en kort periode var vi uden fast læge, men pr. 1 oktober havde vi den 
glæde at kunne byde læge fru Else-Minna Lauritzen velkommen som vor skole
læge. Vi håber, at dr. Lauritzen vil gro fast her, og at også hun vil komme til at 
føle sig hjemme i blandt os.

Pr. 1. august udnævntes hr. Jørgen Hansen til overlærer, vakancelærer frk. 
Anne Heide fik ansætelse som kommunelærer, og fast vikar frk. Lisbeth Østergaard 
og vikar fru Mette Krag blev begge vakancelærere.

Endvidere skete der d. 1. august dette, at overlærer Keld Irgens af under
visningsministeriet blev beskikket som fagkonsulent i skolebiblioteksforhold. Dette 
medførte, at hr. Irgens kun kunne læse timer på Østrigsgades Skole de 4 dage om 
ugen, og at en del af hans arbejde som vor lokale skolebibliotekar måtte over
drages til kommunelærer fru Gurli Nielsen.

Den 28. september fejredes et inden for skolens arbejdsområde ret sjældent 
jubilæum. Medhjælp hos skoletandlægen, fru Sulkjær Nielsen kunne denne dag 
se tilbage på 25 års virke som klinikassistent.

Fru Nielsen har en ganske særlig evne til at berolige små — og store! — der 
skal følges til tandlægen på' fjerde sal, en bjergbestigning man almindeligvis 
ikke ligefrem begiver sig på blot for sportens og fornøjelsens skyld. Med den 
venlige og kloge fru Nielsen ved hånden former opstigningen sig gerne som en 
hyggetur. — Det falder os også helt naturligt at nævne fru Marie Nielsen her i 
omtalen af andre af vore egne.

Fru Ulla Ribel, der dette skoleår har læst et skema her på skolen, blev pr. 
1. januar 1968 antaget som vakancelærer.

Sluttelig skal det nævnes, at to af skolens afholdte, agtede og ihærdige med
arbejdere, overlærerne frk. Helga Bæk Kristensen og hr. G. V. Skogholm den 
1. april kunne fejre deres 25-års jubilæum ved den københavnske skole, frk. Bæk 
Kristensen alle 25 år og hr. Skogholm de 23 år på Østrigsgades Skole.
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Skolenævnets beretning

En af skolenævnets opgaver er at kontrollere og tage sig af ulovlige forsøm
melser, og det er vel et naturligt led i vort arbejde.

Det er jo ikke let for et barn at se, at det skader sin egen fremtid, når det 
til stadighed forsømmer sin skole.

Der kan være mange årsager til, at et barn forsømmer, men det mærkelige 
er, at det er sjældent, fordi de ikke kan lide skolen. Gennem klasselærerens og 
inspektørens indstillinger følger skolenævnet forsømmelserne, og ved besøg i hjem
mene og samtaler med barn og forældre søger vi at finde årsagen til forsømmel
serne og at forhindre gentagelser.

De fleste tilfælde klares gennem samarbejde mellem hjem, skole og skole
nævn, men i nogle tilfælde må vi søge hjælp hos skolepsykologen.

De værste tilfælde findes, hvor hjemmet ikke vil samarbejde. Hvordan skal 
et barn dog kunne forstå betydningen af at passe sin skole, når hjemmet synes 
ligeglad, og måske endda hjælper til forsømmelserne ved at skrive sedler om 
sygdom — og klassekammeraterne så kommer i skolen og fortæller, at han eller 
hun, der forsømmer, hver dag ses på gaden.

Det er synd for disse børn, som let får den opfattelse, at man kan unddrage 
sig alle forpigtelser her i livet. I disse tilfælde vil skolenævnet idømme bøder for 
hver dag, der forsømmes uden lægeattest, og i sidste instans må sagen overdrages 
til børneværnet. Det er altid trist, når sagen udvikler sig derhen, og både skolen 
og skolenævn gør sig store anstrengelser for at få klaret problemet uden børne
værnets indgriben.

Da der i den sidste tid har været nogle alvorlige forsømmelser, har skole
nævnet i sin beretning ønsket at drage netop dette frem. Ikke for at skræmme!, 
men for at søge et endnu bedre samarbejde med hjemmene, skolen og skolenævnet!.

I dette, som i vort øvrige arbejde, har vi et godt samarbejde med skolens folk. 
Skolenævnet vil gerne her sige tak for dette samarbejde, thi uden et sådant ville 
vore bestræbelser sjældnere kunne lykkes.

E. Duckert.

Medlemmer af skolenævnet
Overassistent Edvin Dose, MF, Trægården 16, S.
Kontorchef Hougård, Lyongade 362, S.
Kontorist fru Sally Lübbers, Rødegård 193, S.
Overpolitibetjent Jens C hr. Madsen, Birmavej 21, S.
Overassistent Erik Duckert. Engvej 1402, S. 
(formand for nævnet).
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Elevrådet
Den 10.10.67 blev der afholdt elevsrådsmøde. På mødet vedtog vi at af

holde skolebal 3 gange om året og fastelavnsfest for 1.-6. klasse.
Endvidere fik vi en opslagstavle i gården. Vi har også indsendt to ansøg

ninger, henholdsvis om den sum, som skoledirektoratet har stillet til rådighed 
for elevrådet og om et omklædningsrum på Kløvermarken.

Preben Eriksen Lisa Jansson
sekretærformand

»Der mødes op til fastelavnsfesten«.

»Masker og mennesker«
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Forbindelsen hjem og skole
Forældreugen lå i år i dagene 30. oktober-1. november, og som altid kunne 

vi glæde os over pænt besøg i småklasserne.
Klasselæreren kan betragtes som en art forstander for sin klasse, og i langt 

de fleste tilfælde kan forskellige ting ordnes gennem ham - ferieplads, koloni, 
svagbørnskoloni, ekstra frihed og mere. Han er den, der først og fremmest er hjem
mets 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 pg 
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.

Særlige begivenheder
13. september: Skoleidrætsdag.
25. september: »Gamle elevers aften«. Stort antal fremmødte.
30. nov—1. dec.: Forældreuge.

9. november: Musikskolens årlige andespil.
12. december: Julebal for 6.-10. klasser. Elevrådets arrangement.
13. december: Julekoncert i Nathanaels Kirke.
20. december: Julenisserne besøger 1. og 2. klasserne.
22. december: 1. og 2. klasserne til nissespil i aulaen. De øvrige elever til jule

hygge i klasserne før krybbespillet i aulaen.
16. januar: Forstander Jens Marinus Jensen beretter for de større elever om ind

tryk fra en rejse til Californien omkring jul og nytår.
24. februar: Fastelavnsfest for 1.-6. klasserne. Elevrådets arrangement.

1. april: Fritidsskolens udstilling.
1. april: Drengenes gymnastikopvisning.
2. april: Forårsbal for 7.—10. klasse. Elevrådets arrangement.

10. juni: Musikskolens årlige afslutning.

I forbindelsen med undervisningen
Skolebiblioteket. Virksomheden er præget af stabilitet. Der er i årets løb 

anskaffet en del bøger til de ældste klassetrin, som tidligere har været forfordelte.
Skolebibiloteket har i skoleåret 1967-68 været åbent hver mandag kl. 12-1J, 

tirsdag kl. 14—15, onsdag kl. 12-14, torsdag kl. 12-14 og fredag kl. 12-14. Skole
bibliotekarer er Keld Irgens og Gurli Nielsen.
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Erhvervspraktik. Denne vigtige gren af skolens liv er nu kommet i faste ram
mer.

Eleverne i vore 9. klasser og i III realklasse får om efteråret besøg af en er
hvervsvejleder. Han supplerer den vejledning, lærerne har givet, og besvarer spørgs
mål. Derefter udfylder hvert barn et skema, hvor han (hun) fortæller lidt om sig 
selv og opstiller i nummerorden de erhverv, han kunne tænke sig at stifte be
kendtskab med. De fleste får deres ønske nr. 1 opfyldt og eleverne fra 9. klasse 
kommer ud i erhvervslivet en uge om efteråret og efter en ny ønskeseddel en uge 
om vinteren.

Elever fra III real kommer kun ud 1 uge ialt. De fleste kommer tilfredse til
bage til skolen efter denne smagsprøve. Enkelte klager over, at de »ikke har fået 
lov til at lave noget« eller kun er brugt til budtjeneste. Sker det, gør vi erhvers- 
vejledningen opmærksom på tilfældet, så gentagelser undgås.

Rejselektorer. En norsk rejselektor spillede for børnene og forsøgte at lade 
dem illustrere den spillede musik ved bevægelse og fagter.

Skolescenen, er repræsenteret ved hr. Jørgen Hansen. Børneteatret (1.-4. 
klasse) kan stadig glæde sig over stor tilslutning. Fra 5. klasse synes interessen 
at tabe sig. Endnu er det uafklaret, om det er stykkerne eller andre ting, der er 
årsagen til den ringe tilslutning.

Skolescenens bio ordnes af hr. Ottosson. Ca. 200 elever så 3-4 gode film.

Museumsbesøg. Mange klasser har i årets løb besøgt museer og samlinger og 
været på interessante udflugter.

Gymnastik og idræt. For pigegymnastikkens vedkommende er skoleåret gået 
støt og roligt. Alle klasser fra 5. klasse og op deltog i Sundby Idrætspark til skole
idrætsdagen, men ingen nåede dog længere end til at »snuse« lidt til Amager
mesterskabet.

Svømmeundervisningen er nu lagt i nogenlunde faste rammer. I »boblehallen« 
ved Sundby Idrætspark har der hele vinteren været een ugentlig svømmetime i 
stedet for en gymnastiktime for de større piger og drenge, foreløbig fra 7. klasse 
og op. For at få det bedste udbytte og for at genere de øvrige fag mindst muligt 
prøver vi at lægge disse svømmetimer som ydertimer.

Der er endnu visse transportproblemer og visse trafikale forhold, der skal 
ordnes, før det hele bliver, som vi gerne ønsker det. Men Københavns skolevæsen 
arbejder ihærdigt med problemerne, og når de bliver løst, er der stor sandsynlighed 
for, at de mindre klasser kommer ind i billedet.

Også i fritiden har overordentlig mange piger og drenge benyttet lejligheden 
til at lære at svømme, og så mange som aldrig før i skolens historie har taget de 
forskellige svømmeprøver.

Både i skoletiden og til frivillig gymnastik om eftermiddagen har drengene 
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trænet flittigt til gymnastikmærkeprøven. I år bestod ca. 35 drenge. Ved den årlige 
gymnastikopvisning i pigernes gymnastiksal, hvor det denne gang var drengenes 
tur til at vise, hvad de havde lært, blev såvel svømmemærker som gymnastik
mærker overrakt. Det var som sædvanlig meget festligt.

I »Ekstrabladet«s fodboldturnering nåede drengene ikke helt så langt som 
sidste år, men de spillede nogle virkelig gode kampe og skaffede sig selv en række 
dejlige oplevelser, som det altid er, når man prøver kræfter med de forskellige 
fremmede skoler.

Alt i alt begivenheder, der er meget medvirkende til, at børnene glæder sig 
til arbejdet i gymnastiktimerne.

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

Færdselslære. Det er lærerens opgave at give eleverne nogen færdselsunder
visning. Denne undervisning suppleres af politiet og er i år varetaget af hr. over
betjent Schou, der har givet en time i samtlige klasser. Desuden har 1. klasse 
været på spadseretur med politiet.

Ved en cyklistprøve d. 2. april bestod 58 % af de deltagende elever.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i den
nes træffetid. Fra april 1967 til 31. marts 1968 er solgt sparemærker for 2150 kr. 
Der er stadig nedgang i opsparingen.

Fritiden
Skolehaven. Den gode sommer gav stor høst. Nogle haver fik nok et mindre 

udbytte på grund af jordens beskaffenhed. Jordforbedringsarbejde i foråret skulle 
have rådet bod på dette. I haven er der plads til 200 børn. Indmeldelsen koster 
3 kr. For dette beskedne beløb tager børnene grøntsager, blomster og frugt med 
hjem til en værdi af 40-50 kr. Man kan begynde skolehave i 3. klasse.

Skolehaven ledes af hr. Jørgen Hansen.

Fritidsskolen har efter flere års tilbagegang nu en lille fremgang i medlems
tallet, idet 300 børn har deltaget i de 11 forskellige klubber. Vi håber også i frem
tiden at kunne skaffe lærere til de børn, som vil dyrke deres hobby om eftermid
dagen.

Musikskolen. Rundt regnet en femtedel af samtlige skolens elever påbegyndte 
eller fortsatte musikundervisningen ved skoleårets begyndelse.
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Fritidsskolen præsenterer formningsarbejder.

Lejrskoleophold og rejser
Flensborgturen 1967 (ledere frk. Lisbet Østergaard og hr. Frede Busk).

I maj måned 1967 var en gruppe elever fra de tre ældste klassetrin på den 
traditionelle udvekslingsrejse til Flensborg. Vi var alle indkvarteret privat hos læ
rere og elever fra den danske Gustav Johanssen-Skolen, hvorved vi fik gode mulig
heder for at mærke den interesse for at holde forbindelsen med Danmark ved 
lige, som findes hos danske syd for grænsen.

Der var arrangeret nogle gode fællesture, således at vi — trods den korte tid 
- fik lejlighed til at se landsdelens mange mindesmærker og opleve den særprægede 
natur langs vestkysten.

Vi havde alle sammen gode muligheder for at knytte værdifulde personlige 
kontakter.

Fra d. 2.-6. oktober gjorde elever fra Gustav Johanssen-Skolen genvisit. En 
hjertelig tak rettes til de forældre, der beredvilligt åbnede deres hjem for vore 
gæster.

IIu på lejrskole på Bornholm (ledere: frk Lisbet Østergaard og hr. Frede 
Busk). I slutningen af august var II real på lejrskole på Bornholm. Vi havde 
opslået vort hovedkvarter på øens østside, i Årsdele, en stilfærdig lille by, der ligger 
helt ned til hav og klipper. Herfra foretog vi vore ekskursioner til øens mange se
værdigheder - suppleret med en pragtfuld tur til Christiansø.

Det var en lejrskole med sol og sommer, rigtigt udendørsvejr, og klassen 
skylder Ulla N. og Marianne L. tak, fordi de så fint bar den sorg, det er, at måtte 
ligge syge tilbage i køjerne, mens kammeraterne drager af sted.
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Den sidste halvdel af tiden havde vi lejrskolen helt for os selv, og meget 
godt arbejde blev præsteret ved de store langborde i skolestuen. At det gode 
kammeratskab blev yderligere befæstet og udviklet gennem det daglige samvær 
med dets krav til den enkelte om hensyntagen i sin personlige udfoldelse nævnes 
blot for fuldstændighedens skyld; hvor har vi godt af alle sammen at blive stillet 
ansigt til ansigt med hinanden i meningsfyldte situationer.

Busk.

»Man må have noget at stå imod med«

»En situation fra indendørs-arbejde«
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9. klassernes Odensetur (ledere fru Gurli Nielsen, H. Køhier og B. Marienhof). 
Den 20. september var alle tre 9. klasser på besøg i Odense. Trods regnvejr om 
formiddagen var turen ualmindelig vellykket. Vi besøgte H. C. Andersens Hus 
og Den fynske Landsby, hvorefter eleverne gik rundt i byen på egen hånd, mens 
lærerene slappede af ved frokosten. Mange af eleverne havde aldrig været på den 
anden side Storebælt, så det var i sig selv en stor oplevelse.

Ved ankomsten på Hovedbanegården i København ca. kl. 22,30 blev vi fest
ligt modtaget af elevernes talrige venner og bekendte.

Bent Marienhof.

»Må vi lege med?«

Hjælp af praktisk art
Skolepatruljerne. Det har været svært for os at skaffe elever til at varetage 

den noget vanskelige og ikke altid særlig behagelige patruljetjeneste. I marts og 
april glippede det helt.

Skolen skylder dog de elever, der tog en tørn, en tak for den tid, de virkede 
tilfredsstillende.

Omkring 1. maj vil et nyt hold være uddannet, så SP’erne vil være på deres 
poster efter sommerferien, når de nye 1. klasser møder.

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 - 
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for de øverste klassers vedkommende dog af hensyn til undervisningen uden for 
undervisningstiden.

Skolefrokosten. På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og vitamin
piller. Ga. 695 børn har benyttet sig af dette tilbud. Madpakker kan derimod kun 
uddeles til børn, som af skolelægen indstilles dertil. Det drejer sig i år om 19 bøtn.

Skolebespisningen ledes af fru Mary Christiansen, som assisteres af frk. Fuglsig.

Ferien. Arbejdet med elevernes feriebilletter blev varetaget af viceinspektør 
Aage Ebbesen. Eleverne fik som sædvanlig tilbud om gratis ferierejse med båden 
til Bornholm eller med bane til en indenlandsk jernbanestation. Med D.F.D.S.’s 
både kunne der sejles til Jylland for halv pris, hvis de rejste alene — gratis sammen 
med voksne. 142 elever benyttede sig af tilbuddet om feriebilletter.

For udsendelsen af børn til feriepladser i private landbohjem stod hr. Ottosson. 
Der var kun få ansøgere til nye pladser.

Frk. Graun sørgede for optegnelse af børn til feriekolonier. 65 drenge og 39 
piger fordeltes på forskellige kolonier.

Til børn, der ikke kom på landet, uddelte hr. Jespersen 186 billetter til Ga
briel Jensens ferieudflugter.

Børnenes Kontor hjalp os med at udstyre 8 piger og 8 drenge til ferierejsen 
sidste sommer. Ligeledes ydedes ved juletid hjælp til 12 hjem.

Praktiske oplysninger
(træffetider m. ni.)

Skolens kontor er på1 skoledage åbent fra kl. 12-13, onsdag tillige fra 17,30- 
18,30. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden. AM 436.

Skolens sekretær er fru Inger Retsbo.

Viceinspektørernes træffetid vil man finde bekendtgjort på opslagstavlen pver 
for inspektørens kontor og ved siden af viceinspektørernes kontordør.

Skolelæge, dr. EIse-Minna Lauridsen, træffes onsdag kl. 12-13. Asta 4136.

Skolesundhedsplejerske frk. Karen Kjerulff træffes tirsdag, onsdag, fredag 
og lørdag. Pr. telefon kl. 12-13 (Asta 4136). Lørdag indtil kl. 12.

Skoletandlæge Helge Henriksen træffes alle skoledage kl. 9-13. Klinikassistent 
er fru Marie Nielsen. Tandlægens telefon er Sundby 2366.
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Indskrivning af elever til 1. klasse 1969-70 begynder 1. september 1968 og 
skulle gerne være afsluttet senest 15. december.

Følgende aldersbetingelser må iagttages:

1) Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august 69), er undervis
ningspligtige (børn født før 1. august 62).

2) Børn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder skal optages, såfremt for
ældrene ønsker det (børn født i tiden 1. august 62 - 31. januar 63).

3) Børn, der fylder 7 år i skoleårets sidste 6 måneder, kan optages, såfremt for
ældrene ønsker det, og en skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende resultat 
(børn født i tiden 1. februar 63 - 31. juli 63).

Udskrivning af skolen. Børn, der ved udgangen af et skoleår har gået 7 år i 
skole, og som er 13)4 år gamle, kan udskrives af skolen.

Børn, der har påbegyndt skolegangen inden de var 6%> år gamle, kan først 
udskrives efter 8 års skolegang.

Børn, der har påbegyndt undervisningen i 8. hovedskoleklasse, kan ikke ud
skrives af skolen før skoleårets udløb uden skolenævnets samtykke.

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. Lægeatest 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 boldspil 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 ind
hentet tilladelse hos klasselæreren. Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag 
og om nødvendigt lørdagen forud. Konfirmanders søskende kan få fri om mandagen 
til kl. 11.

Konfirmationsforberedelsen. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at kon
firmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfir
meres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til forberedelse fra midten 
af april, altså slutningen af 6. klasse.

Elever, der går til konfirmationsforberedelse, har fri mandag og torsdag fra 
kl. 13.
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Elever, der skal konfirmeres på andet tidspunkt end de overfor anførte, må gå 
til konfirmationsforberedelse uden for skoletiden.

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

Det er tilladt at beskæftige børn under 14 år, men over 13, 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.

Erstatning for bortkomne genstande. Der ydes ikke erstatning for huer, vanter, 
tørklæder og andre mindre beklædningsgenstande, der af eleverne må medtages i 
klasserne.
L

Ikke heller erstattes ure, fyldepenne, pencils og lignende genstande.

Smykker og deslige må ikke medtages på skolen.

Cykler, der fjernes fra skolens cykelstativer, erstattes ikke.

Hvad tyveri af penge angår yder skolevæsenet ingen erstatning.

Da skolens yderdøre ikke må aflåses i undervisningstiden, hænder det nu og 
da, at et stykke overtøj fjernes fra gangen. Da de nye bestemmelser om familie
forsikring yder de forsikrede erstatning for tyveri af overtøj fra bl. a. skoler, 
klares et sådant tab af forsikringen. Kun hvis en familie ikke har således ffor- 
sikret, kan der hos skolevæsenet søges om erstatning.

Specielt for gymnastiktimen gælder det, at særlig værdifulde ting kan op
bevares i lærerens aflåsede rum, medens undervisningen står på. Ønsker en elev 
f. eks. et ur opbevaret, skal det afleveres til læreren og udleveres af læreren. Sko
len påtager sig i sådanne tilfælde det fulde ansvar. Ellers ikke.

Glemmeskabet er åbent hver skoledag kl. 13. Glemt tøj opbevares højst to 
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, frakker og lignende 
med barnets navn.
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Skolens distrikt. Amager Strandvej (fra flyvebådsstationen til Øresundsvej). 
Badensgade, Bastionsvej, Bremensgade (nr. 1—79 og 2-54), Breslaugade, Bulgariens- 
gade, Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmernsgade, For
landet, Fyrtårnsvej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1-53 og 2—38), Holmbladsgade 
(fra nr. 55 og 58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalgade til 
Amager Strandvej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra Strandlodsvej til Amagerba
nen), Lindgreens Allé, Lindgreens Sideallé, Mecklenborggade, Nerikegade, Nyrn- 
berggade (nr. 1-45 og 2-46), Oliehavnsbroen, Polensgade (nr. 1-37 og 2-42), Pop
pelrækken, Praghs Boulevard (ulige numre fra 37 og lige numre fra Dalslandsgade), 
Prøvestensbroen, Raffinaderivej, Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 
og 2-80), Søfortsvej, Tjørnehækken, 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«, Ama
ger Strandvej 64; »Strandhøj«, Kløvermarksvej; »Strandlyst«, Kløvermarksvej; 
»Vennelyst«, Kløvermarksvej; »Åbo«, Strandlodsvej 61.
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Arsafslutningen 1968
BESØGSDAGE

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
lu (nr. B) kl. 800- 850 dansk fr. A. Heide

kl. 900- 950 regning- fr. Å. Graun
1 V (nr. L) kl. 800- 850 dansk hr. T. Arvedsen

kl. 900- 950 regning fr. J. Larsen
2 u (nr. C) kl. 1010-1 loo dansk hr. C. V. Skogholm

kl. 1110-1200 regning hr. H. Køhier
2 v (nr. N) kl. 1010-1100 regning hr. G. Bergstrøm

kl. 1110-1200 dansk fr. L. Østergaard
2y (nr. F) kl. 800- 850 dansk fr. S. Aarup

kl. 900- 950 regning hr. Å. Ebbesen
3 A (nr. 19) kl. 800- 850 dansk hr. 0. Steenbuch

kl. 900- 950 regning hr. H. Køhier
3 u (nr. 38) kl. 800- 850 regning fr. I. Wolter

kl. goo- 950 dansk hr. H. Feld
4u (nr. 12) kl. 800- 850 biologi fr. U. Ribel fr. B. Gretoft

(nr. 32) kl. 900- 950 dansk hr. 0. Steenbuch fr. >5. Aarup
4 v (nr. 31) kl. lOiO-lloo regning fr. A. Aarup fr. L. Østergaard

kl. 1110-1200 dansk fr. H. Bindsløv fr. B. Ottosson
5 v (nr. 37) kl. 800- 850 dansk fr. J. Larsen hr. B. Marienhof

kl. 900- 950 historie fr. K. Jørgensen fr. U. Ribel
5y (nr. 28) kl. lOiO-lloo regning fr. H. Bindsløv hr. H. Kohler

kl. 1110-1200 dansk hr. H. J. Christiansen fr. G. Stemmerik
6 cu (nr. 32) kl. 1010-1100 dansk fr. G. Stemmerik fr. G. Feld

kl. 1110-1200 engelsk hr. G. Bergstrøm fr. Ulla Ribel
6 cv (nr. 21) kl. 800- 850 dansk fr. K. Jørgensen hr. H. Feld

kl. 900- 950 regning hr. G. Bergstrøm fr. K. Bie
6 cy (nr. 21) kl. lOiO-ll00 dansk fr. A. Heide fr. J. Larsen

kl. 1110-1200 engelsk fr. G. Feld fr. K. Bie
7 cu (nr. 11) kl. 800- 850 dansk fr. A. Graun fr. K. Bie

kl. 900- 950 historie hr. B. Marienhof fr. A. Heide
7 cv (nr. 4) kl. lOiO-lloo regning hr. H. Feld hr. H. J. Christiansen

kl. 1110-1200 engelsk hr. E. Sieck hr. C. W. Skogholm
lu (nr. 35) kl. 800 engelsk hr. H. Ottosson hr. D. O hland
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C O SS)

FREDAG DEN 21. JUNI

Lærer Gæstelærer

1 X (nr. N) kl. 800- 850
kl. 900- 950

dansk fr. R. Sieck
regning hr. E. Sieck

2y (nr. H) kl. 1010-1100 
kl. 1110-1200

dansk hr. F. Busk
fr. M. Krag

3 v (nr. 28) kl. 800_ 850 
kl. 900- 950

dansk fr. H. Bæk
regning hr. H. J. Christiansen

3x (nr. 38) kl. 8oo_ 850
kl. 900- 950

regning fr. G. Stemmerik
dansk hr. H. Spatzek

4x (nr. 11) kl. 1010-1100 
kl. 1110-1200

regning fr. R. Sieck
dansk fr. E. Lykkebo

hr. H. Spatzek
hr. B. Christiansen

5u (nr. 25) kl. 1010-1100 
kl. 1110-1200

dansk fr. I. Martins
fr. I. Martins

fr. E. Lykkebo 
hr. E. Heinrichsen

5x (nr. 23) kl. 800- 850
kl. 900- 950

regning hr. E. Sieck
dansk fr. G. Nielsen

hr. N. Wolter 
fr. H. Bæk

6cx (nr. 22) kl. løio-lioo 
kl. 1110-1200

regning hr. E. Sieck
dansk hr. B. Marienhof

hr. B. Christiansen 
hr. F. Busk

7 cx (nr. 15) kl. 8oo_ 850
(nr. 14) kl. 9°o_ 950

dansk hr. H. Christensen
naturlære hr. B. Christiansen

hr. J. Hansen 
hr. N. Wolter

7 cy (nr. 25) kl. 8oo_ 850 
kl. 900- 950

geografi hr. H. Spatzek
dansk fr. I. Martins

fr. G. Nielsen 
hr. J. Hansen

lu (nr. 35) kl. 8«o geografi hr. K. Jespersen hr. K. Ir gens

Musikskolens 15. årsopvisning 

finder sted i aulaen mandag den 10. juni kl. 1930.

Jørgen Haahr.
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