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OSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1968-69 
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Ved skoleårets afslutning

indbydes for ældre og andre interesserede til at besøge skolen (se bagest i hef
tet). Skriftlige arbejder vil være fremlagt i klasserne. Børnenes tegninger er 
udstillet på tegnesalen, sløjdarbejder på sløjdsalen og håndarbejder på hånd
arbejdslokalet og på nr. 15.

Samtlige udstillinger er åbne de to besøgsdage fra kl. 9-14.

Musikskolens 16. års opvisning

finder sted i aulaen mandag den 9. juni kl. 19.30.

Afslutnings festen

for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes 
torsdag den 19. juni kl. 19.30 i skolens aula. Vi håber at se alle de udgående 
elevers forældre og andre interesserede denne aften, hvor blandt andet udde
ling af eksamensbeviser og præmier finder sted.

Skoleåret slutter fredag den 20. juni, der er omflytnings da g. Børnene 
møder den dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer.

Sommerferien begynder mandag den 23. juni og slutter mandag den 11. 
august.

Nyt skoleår begynder tirsdag den 12. august. Dette gælder dog ikke de nye 
1. klasser, der først møder tirsdag den 19. august - kl. 9 i aulaen.

yGamle elevers aftens

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 skole
nævn, der som altid så udmærket har støttet os i det daglige arbejde.
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Elever, klasser, eksaminer og prover.
Skoleåret begyndte med 826 elever (395 drenge og 431 piger) fordelt på 

i alt 35 klasser.

1—5. klasse: 17 klasser — heraf 1 hjælpeklasse på 3. trin og
1 læseklasse på 4. trin (drenge)

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

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

Ved eksamen i juni 1968 bestod 25 elever realeksamen og 38 elever under
kastede sig den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse.

Lærerkollegiet
For Østrigsgades Skole blev 1. august 1968 rent personalemæssigt næsten 

en slags flyttedag, idet fire yngre lærerkræfter forlod os, og fem, også yngre 
lærere, flyttede til.

Af private grunde ønskede vakancelærer fru Ragna Malmberg sig fritaget 
for tjeneste indtil videre. Vakancelærer fru Ulla Ribel tog afsked fra skole
væsenet, også af private grunde. Endvidere måtte vi kvittere vakancelærerne 
fru Mette Krag og frk. Lisbet Østergaard, fru Mette Krag fordi hun ønskede 
at påbegynde et studium, og frk. Lisbet Østergaard fordi hun ønskede at ud
danne sig videre i udlandet (England). - Det var ikke så let en sag for skolen 
at slippe disse fire, hver på sit specielle område, dygtige lærerinder.

Som erstatning for fru Ragna Malmberg ansattes vakancelærer fru Inger 
Ravn. Vikaraspirant og lærerstuderende hr. Jan Clausen, med hvem vi havde 
gjort et fordelagtigt bekendtskab i en tidligere vikarperiode, fik overladt eget 
skema, og hr. Jan Peter Rasmussen og hr. Petei' Hasse Clausen ansattes som 
faste vikarer, hr. Hasse Clausen i eget skema.

Vakancelærer fru Jean Larsen, der nu er indehaver af såvel en skotsk som 
en dansk lærereksamen, opnåede fast ansættelse, og hr. Jan Elbo, der tidligere 
var fast ansat ved vor skole, vendte efter et par års virke i provinsen tilbage 
til Københavns Skolevæsen og ønskede at komme tilbage til Østrigsgades Skole, 
hvilket hilstes med udelt glæde af os alle.

Endelig kunne viceskoleinspektør Aage Ebbesen og skoleinspektør Jørgen 
Haahr pr. 1. august fejre deres 40-års jubilæum ved det københavnske skole
væsen.
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Skolenævnets beretning

Der har i årets løb været afholdt mange klassemøder, hvor forældrene har 
haft lejlighed til at tale med klasselæreren, og det er vort indtryk, at det er 
en god ordning, der giver grundlag for en bedre forståelse og dermed et bedre 
samarbejde mellem skolen og hjemmene.

På mange af disse møder har der fra forældrene været rejst en stærk kritik 
af de bestående toiletforhold på skolen, og det er en kritik, der er fuldt ud 
berettiget. Allerede for flere år siden har skolen og skolenævnet i fællesskab 
indsendt ønsker om forskellige bygningsmæssige ændringer på Østrigsgades 
Skole, og deriblandt det mest påtrængende ønske, nemlig at få nye og bedre 
toiletforhold.

Skolenævnet har i skoleåret fulgt dette op og tilskrevet skoledirektionen, og 
under henvisning til vor tidligere ansøgning-, til de mange klager fra foræl
drene og til, at der formentlig ikke fandtes dårligere toiletforhold på nogen 
anden skole i København, har vi anmodet skoledirektionen om at få dette pro
blem løst snarest. Skoledirektionen har i sit svar henvist til det udvalg, der i 
1967 blev nedsat for bl. a. at undersøge skolernes behov for byggemæssige 
ændringer.

Betænkningen fra dette udvalg foreligger nu, og af den fremgår det, at 
Østrigsgades Skole først vil komme med i årene 1971-76, så det har altså lange 
udsigter. Det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi og en rationel tilrette
læggelse af de påkrævede arbejder for hele det københavnske skolevæsen, der 
har dannet grundlag for, at man ikke mener, at det vil kunne lade sig gøre før 
- men lige beklageligt er det.

Weekend-ordning for skolerne er et andet problem, der har interesseret 
forældrene meget. Det har, særligt i sommerhalvåret, givet anledning til en 
del anmodninger om at få børnene fri for at kunne rejse i sommerhuset, an
modninger, der af undervisningsmæssige grunde ikke altid har kunnet imøde
kommes, men som også har givet anledning til ulovlige forsømmelser.

Dette spørgsmål synes dog nu af være løst for sommermånedernes ved
kommende. E. Duckert.

Skolenævnets medlemmer
Overassistent Edvin Dose, MF, Trægården 16, S.
Kontorchef Hougård, Lyongade 362, S.
Kontorist fru Sally Lübbers, Rødegård 193, S.
Overpolitibetjent ]ens Chr. Madsen, Birmavej 21, S.
Overassistent Erik Duckert, Engvej 1402, S. 
(formand for nævnet).

(24. 4. 69)
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Forældremøder og konsultationer. I løbet af et skoleår indbydes så at sige 
alle forældre af klasselæreren til et klasseforældre-møde (oftest med fælles 
kaffebord) eller til en konsultation.

Det er skolen en glæde at se, i hvor stor udstrækning hjemmene efterkom
mer disse indbydelser, thi det at tale sammen om tingene er nu godt, for ikke 
at sige helt nødvendigt.

Selv om hjemmet - nu som tidligere - er den vigtigste faktor, og selv om 
hjemmet og skolen har hver sine hovedopgaver, så stiler vi begge mod et fæl
les mål: at hjælpe og vejlede barnet, at modne det til livet.

Forbindelsen hjem og skole
Forældreugen lå i år i dagene 4.-6. 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 frem
mest 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 resul
tat af hjemmets og skolens fælles opgave.

Månedsbladet »Østrigsgades Skole« sendes gennem børnene til samtlige 
hjem den 15. i hver måned (juli undtaget). Alle fælles-meddelelser fra skole 
til hjem, selv meget vigtige, fremkommer normalt i bladet. »Østrigsgades 
Skole« søger i øvrigt at holde forældrene å jour med, hvad der i det hele taget 
foregår på skolen.

Særlige begivenheder
10. september: Skoleidrætsdag.
17. september: Tur til Zoo for elever fra 3. klasse og opefter. Nogle af de 

største klasser benyttede dog denne dag til museumsbesøg eller lign. 1. og 
2. klasserne havde helt fri.

30. september: »Gamle elevers aften« med stort fremmøde!
4. -6. november: Forældreuge.
7. november: Musikskolens årlige andespil.

10. december: Musikskolens lærere og elever og skolens kor afholder julekon
cert i Nathanaels Kirke.

19. december: Julenissen besøger 1. og 2. klasserne.
20. december: 1. og 2. klasserne til krybbespil i aulaen.
21. december: 1. og 2. klasserne hører julehistorie i aulaen. De øvrige elever til 

julehygge i klasserne før krybbespillet i aulaen.
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Fra turen til Zoo — »En af værterne byder os velkommen.«

22. februar: Vellykket kostumefest for 1.-4. klasserne. 
(Elevrådets arrangement).

9. juni: Musikskolens 16. årsopvisning.

I forbindelse med undervisningen
Skolebiblioteket. Udlånsvirksomheden har været stigende i år; dette skyl

des måske i nogen grad den nye låneordning med afskaffelse af lånerkort.
Ældste klassetrin har i år fået en del nye bøger, både hvad faglitteratur 

og skønlitteratur angår.
Skolebiblioteket har i skoleåret 1968-69 været åbent hver mandag 12-13, 

tirsdag 12-14, onsdag 12-14, torsdag 12-14, fredag 13-15 og lordag 12-13.
Skolebibliotekarer er hr. Keld Irgens og fru Gurli Nielsen.

Erhvervspraktik. Denne vigtige gren af skolens liv ligger i faste rammer.
Eleverne i vore 9. klasser og 10. klasse samt III realklasse får om efteråret 

besøg af en erhvervsvejleder. Han supplerer den vejledning, lærerne har givet, 
og besvarer spørgsmål. 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 bekendtskab med. De fleste får deres ønske nr. 1 opfyldt. 
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 og fra 10. klasse 
kommer kun ud 1 uge i alt.

De fleste kommer tilfredse tilbage til skolen efter denne smagsprøve. En
kelte klager over, at de »ikke har fået lov til at lave noget« eller kun er brugt 
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til budtjeneste. Sker det, gør vi erhvervsvejledningen opmærksom på tilfæl
det, så gentagelser undgås.

Elever, der skal i erhvervspraktik mindre end 3,5 km fra hjemmet, må 
selv klare transportproblemet. Ligger virksomheden længere borte — men 
inden for det storkøbenhavnske område — udleverer kontoret poletter.

Det hænder, at en elev kommer til en virksomhed uden for Storkøbenhavn. 
I sådant tilfælde kan skolen kun betale transporten til storbyens grænse, og 
eleven må selv klare resten af turen.

Rejselektorer. I marts besøgte rejselektor Hans Nordlander fra Stockholm 
skolen og holdt et levende foredrag for de store klasser om forskelle og lig
heder mellem de to sprog. Foredraget sluttede med en sammenligning mellem 
danske og svenske skoleforhold, hvor ikke mindst afsnittet om 5-dages ugen 
og ferieforholdene vakte elevernes interesse.

Gæstelærer fra Amerika. Skolen havde i marts måned et fornøjeligt besøg 
af Mr. Richard Mayeri fra U.S.A. Mr. Mayeri’s opgave var som »assistant 
teacher« i samarbejde med faglærerne i engelsk at deltage i undervisningen 
af eleverne udfra sine specielle forudsætninger som »indfødt«.

Gymnastik og idræt. For pigegymnastikkens vedkommende er skoleåret 
som sædvanlig gået stille og roligt. Alle klasser fra 5. klasse og op deltog i 
Sundby Idrætspark på skoleidrætsdagen, men ingen nåede dog længere end til 
semifinalerne til Amagermesterskabet. I fri idræt har 25 piger taget de for
skellige idrætsmærker, og næsten 80 piger har med stor iver hele vinteren del
taget i frivillig gymnastik om eftermiddagen.

Drengene var i år helt på toppen, idet vore III u + 10. kl. ikke alene blev 
Amagermestre, men vandt Københavnsmesterskabet i fodbold efter virkelig 
nydeligt spil.
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Nu er stort set alle de vanskelige trafikforhold og transportproblemer, som 
vi sidste år havde for svømmeundervisningen, løst. Transporten til »boblehal
len« ved Sundby Idrætspark, som vi benytter, foregår med bus, og det har 
betydet, at vi i år har kunnet tage størsteparten af vore 5. og 6. klasser med 
ind i billedet til undervisning i svømning. Vi får således hele vinteren mulig
hed for én ugentlig svømmetime i stedet for en gymnastiktime på ovennævnte 
klassetrin.

Også i fritiden har mange elever benytet lejligheden til at lære at svømme 
og til at tage de forskellige svømmeprøver.

Både i skoletiden og til frivillig gymnastik har drengene trænet flittigt til 
gymnastikmærkeprøven, og i år bestod ca. 30.

I »Ekstrabladets fodboldturnering blev vore drenge overraskende slået 
ud ret tidligt i turneringen, men de nåede da at glæde sig over at få prøvet 
kræfter med nogle af de fremmede skoler. Bedre held næste gang!

Gymnastikbadet er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage.

Færdselslære. Det er en af skolens opgaver at give eleverne nogen færd
selsundervisning, der for de fem første skoleårs vedkommende fast varetages 
af dansklæreren.

På alle klassetrin kan lærerens undervisning suppleres af en politimands 
vejledning. Hr. overbetjent B. Schou har således givet en time i samtlige klas
ser, og han har endvidere stillet de små en køretur i udsigt.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i 
dennes træffetid. Fra april 1968 til 31. marts 1969 er solgt sparemærker for 
2.355 kr. Det er for første gang i flere år en lille fremgang.

Fritiden
Skolehaven ved Amager Helgoland er udelukkende for Østrigsgades 

Skole’s børn; man kan blive tilmeldt fra 3. klasse. For 3 kr. kan man en hel 
sæson igennem glæde sig over at holde have og se planterne gro. Glæden 
kulminerer selvfølgelig efter sommerferien, når høsten skal tages hjem.

Skolehaven havde i fjor en af sine allerbedste sæsoner. Udbyttet blev stort. 
Årsagen var først og fremmest det meget fine vejr. Medvirkende var også, 
at haven havde fået leveret champignonmuld til jordforbedring. Dette pragt
fulde middel bliver nu tilsat hvert år, så vi regner med et godt udbytte selv 
med en normal dansk sommer.

Skolehaven ledes af hr. Jørgen Hansen.

Fritidsskolen har i år haft 250 elever fordelt på 11 klubber. På grund af 
den almindelige prisstigning måtte vi desværre skride til en forhøjelse af kon
tingentet, men vi håber, at forældrene trods dette vil slutte op om Fritids
skolen og dens lærere til glæde først og fremmest for børnene.
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Fritidsskolens forretningsfører gennem en række år, hr. Knud Jespersen, 
har ønsket ved udgangen af dette skoleår at trække sig tilbage fra den daglige 
ledelse. Østrigsgades Skole, dens elever, forældre og lærere, skylder hr. Knud 
Jespersen en tak for hans uegennyttige og værdifulde indsats. Den bringer vi 
ham hermed.

Hr. Bent Marienhof, der allerede længe har været engageret i arbejdet i 
Fritidsskolen, har erklæret sig villig til at overtage Knud Jespersens arbejde.

På Musikskolen undervises i år i alt 114 elever, et ganske pænt tal, også 
når man tager i betragtning, at en del af skolens øvrige elever tidligere har 
modtaget undervisning i kortere eller længere tid.

»Er vi her?«

En koncert i det fri.
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Vi glæder os på skolen over den pæne tilslutning til musikundervisningen 
og ser gerne, at endnu flere forældre vil melde deres børn til i den kommende 
sæson.

Studér Musikskolens oplysende program, når det udsendes i august. Alle 
er i øvrigt vedkomne til at overvære Musikskolens årlige afslutning i aulaen 
mandag den 9. juni kl. 19.30.

Lejrskoleopliold og rejser
7 cv på lejrskole på Bornholm, maj 68 (ledere: fru Jul Hansen og hr. 

Jørgen Hansen). I det dejlige Svaneke vandrehjem havde vi fast stade. Selve 
byen med dens morsomme beliggenhed på to klippeknuder var genstand for 
grundig undersøgelse. På spadsereture (nogle syntes meget lange) besøgte vi 
mejeriet, Ibs kirke og Paradisbakkerne. Her udførte Lilli den bedrift at gå 
den ca. 10 km lange tur med et skadet knæ. Andre af øens seværdigheder og 
historiske steder besøgte vi pr. bil. Alle kom hjem med mange oplevelser og 
optegnelser. Nogle fik også samlet sig en fin bog, som de sikkert af og til vil 
vende tilbage til for at genopleve turen. J. Hs.

7 cv ved rokkestenen — »Den gi’r sig!«.

7 cy på lejrskole ved Vesterhavet, maj 68 (ledere: hr. Frede Busk og fru 
Ingelise Martins). I maj 1968 var 7 cy på lejrskole ved Henne Strand. Vi boede 
på yderste klitrække med udsigt over Vesterhavet. Alle var i godt humør, og 
vi havde mange gode oplevelser sammen, både under arbejdet og i fritiden.
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Vi besøgte egnens spændende steder og foretog nogle længere udflugter til
Hvide Sande, Esbjerg og Ribe. Ingelise Martins

Esperantohold til Frankrig i juni 1968 (ledere: hr. H. J. Christiansen og 
hr. H. Køhier Hansen). Den 24. juni afrejste et hold elever, der havde haft 
esperanto på timeplanen, til Frankrig efter invitation fra en fransk esperanto
klasse, som vi havde korresponderet med i det forløbne skoleår.

Rejsemålet var landsbyen Fontaine-les Grés, som vi nåede frem til efter 25 
timers uafbrudt rejse fra København. Allerede i Troyes stod gæstfri familier 
klar til at byde os velkommen og befordre os videre pr. bil det sidste stykke 

Esperantoholdet sunder sig, ikke i Hareskoven, men et sted i Frankrig!!
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vej til landsbyen. Her blev vi straks indkvarteret i private hjem, og vi følte 
fra den allerførste dag, at vi var velkomne gæster. Såvel dagene i selve Fon- 
taine-les Grés som heldagsudflugten til Reims og Épernay blev en interessant 
oplevelse for os, og da vi efter en uges ophold tiltrådte tilbagerejsen, fulgte de 
franske elever med os hjem som vore gæster. Undervejs til København gjorde 
vi nogle timers ophold i Paris og nåede bl. a. at foretage en sejltur på Seinen.

Også »den franske uge« i København blev en fornøjelig oplevelse. De fran
ske elever opdagede hurtigt, at gæstfriheden i København er lige så hjertelig 
som i Fontaine-les Grés, og vi skylder både franske og danske forældre stor 
tak for deres bidrag til, at arrangementet blev så vellykket. De mange breve 
og pakker, der endnu finder vej mellem de to hold elever, vidner desuden om, 
at der er skabt kontakter, som sikkert vil fortsætte af sig selv uden skolens 
medvirken. K. H.

II u på lejrskole på Bornholm, september 1969 (ledere: hr. Knud Jesper
sen og hr. E. Sieck Hansen). Vi boede på K. L.’s koloni »Frennenæs« ved Sva
neke. Herfra foretoges hel- og halvdagsture til øens mange seværdigheder, 
bl. a. Paradisbakkerne, Hammershus, Østerlars rundkirke og Dueodde. Des
uden besøgtes forskellige erhvervsvirksomheder, f. eks. et keramisk værksted 
og et silderøgeri. Herved fik eleverne et indtryk af øens natur og erhverv, og 
dette dannede grundlag for udarbejdelse af en række udmærkede lejrskole
rapporter. Hr. Jespersen var en kyndig fører på de lange ture og desuden ar
rangør af et strabadserende terrænløb.

II u stikker til søs.
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Hjælp af praktisk art
Skolepatruljerne. SPerne har i år virket tilfredsstillende, og skolen brin

ger her sin tak til disse elever, som har taget den undtiden hårde tørn med at 
være på vagt i alt slags vejr.

SPerne vil på alle skoledage være på deres poster ved overgangene i Un- 
garnsgade og i Østrigsgade kl. 8, 10, 11, 12 og 13.

For ledelsen af skolepatruljerne står hr. Knud Jespersen.

Skolebadet. I tiden fra 1. september til skoleårets slutning kan børnene 
hveranden uge få varmt bad på skolen. Badningen finder sted i en del af én 
time - 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. 660 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 13 
børn.

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

Ferien. 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. 57 drenge og 
66 piger fordeltes på forskellige kolonier. Til børn, der ikke kom på landet, 
uddelte hr. Jespersen 181 billetter til Gabriel Jensens ferieudflugter.

Fra livet på stranden. 
(Formningsarbejde ).
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Eleverne fik tilbud om gratis ferierejse med båden til Bornholm.
Med D.F.D.S.’s både kunne der sejles til Jylland for halv pris, hvis børnene 

rejste alene — gratis sammen med voksne.
Viceinspektør Aage Ebbesen varetog dette arbejde.

Børnenes Kontor hjalp os med at udstyre 5 piger og 7 drenge til ferierej
sen sidste sommer. Ligeledes ydedes ved juletid hjælp til 9 hjem.

Praktiske oplysninger
(træffetider m. m.)

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12-13, lørdage dog 9-10.
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 
over for inspektørens kontor og ved siden af viceinspektørernes kontordør.

Skolelæge, fru Else-Minna Lauritsen, træffes onsdag kl. 12-13. Asta 4136.

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

Skoletandlæge Helge Henriksen træffes alle skoledage kl. 9-13. Klinik
assistent er fru Marie Nielsen. Tandlægens telefon er Sundby 2366.

Indskrivning af elever til 1. klasse 1970—71 begynder 1. september 1969 
og skulle gerne være afsluttet senest 15. december.

Følgende aldersbetingelser må iagttages:
1) Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august 70), er under

visningspligtige (børn født før 1. august 63).
2) Børn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder skal optages, såfremt for

ældrene ønsker det (børn født i tiden 1. august 63 - 31. januar 64).
3) Børn, der fylder 7 år i skoleårets sidste 6 måneder, kan optages, såfremt 

forældrene ønsker det, og en skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende 
resultat (børn født i tiden 1. februar 64 - 31. juli 64).

Udskrivning af skolen. Børn, der ved udgangen af et skoleår har gået 7 
år i skole, og som er I3V2 år gamle, kan udskrives af skolen.

Børn, der har påbegyndt skolegangen inden de var 6V2 år gamle, kan først 
udskrives efter 8 års skolegang.

Børn, der har påbegyndt undervisningen i 8. hovedskoleklasse, kan ikke 
uden skolenævnets samtykke udskrives af skolen før skoleårets udløb.
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Forsømmelser på grund af sygdom bedes meddelt skolen så vidt muligt 
samme dag, senest anden-dagen. Det kan ske ved en voksens personlige hen
vendelse, pr. brev — der gerne må medbringes af en kammerat - eller ved op
ringning til kontoret. Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller 
hjemmet en trykt blanket til brug for lægen. Drejer det sig om ondartet epi
demisk sygdom, udsteder lægen dog straks attest. Skolen har altid ret til at 
forlange lægeattest, hvis den måtte ønske det.

Efter skriftlig anmodning fra hjemmet (til gymnastiklæreren) kan en elev 
på grund af sygdom helt eller delvis fritages for deltagelse i legemsøvelser 
i indtil 1 uge. Er sygdommen da ikke overstået, kan ønsket om fritagelsen for
nys for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstil
fælde forelægges sagen for skolelægen. For fritagelse ud over 4 uger kræves 
lægeattest på blanket, som udleveres på skolens kontor. Udgiften til lægeattest 
afholdes af hjemmet.

Elever, der er fritaget uden lægeattest, skal overvære undervisningen. Ele
ver, fritaget med lægeattest, kan eventuelt med inspektørens tilladelse beskæf
tiges på anden måde.

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i 
frikvartererne, kan det undtagelsesvis tillades. Hjemmet må til viceinspektø- 
ren fremsætte skriftlig anmodning herom.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos klasselæreren. Konfirmander kan få fri konfirmations
mandag og om nødvendigt lørdagen forud. Konfirmanders søskende kan få 
fri om mandagen til kl. 11.

Konfirmationsforberedelsen. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således 
at konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal 
konfirmeres 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.

Elever, der skal konfirmeres på andet tidspunkt end de ovenfor anførte, 
må gå til konfirmationsforberedelse uden for skoletiden.

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

Det er tilladt at beskæftige børn under 14 år, men over 13, ved budtjene
ste 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.
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Erstatning for bortkomne genstande. Der ydes ikke erstatning for huer, 
vanter, tørklæder og andre mindre beklædningsgenstande, der af eleverne må 
medtages i klasserne.

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 
familieforsikring yder de forsikrede erstatning for tyveri af overtøj fra bl. a. 
skoler, klares et sådant tab af forsikringen. Kun hvis en familie ikke har såle
des forsikret, kan der hos skolevæsenet søges om erstatning.

Specielt for gymnastiktimen gælder det, at særlig værdifulde ting kan 
opbevares i lærerens aflåsede rum, medens undervisningen står på. Ønsker en 
elev f. eks. et ur opbevaret, skal det afleveres til læreren og udleveres af læ
reren. Skolen 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 
skoleårets slutning.

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

Skolens distrikt. Amager Strandvej (fra flyvebådsstationen til Øresunds
vej), Badensgade, Bastionsvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2-54), Breslaugade, 
Bulgariensgade, Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Feh- 
mernsgade, Forlandet, Fyrtårnsvej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1-53 og 
2-38), Holmbladsgade (fra nr. 55 og 58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarks
vej (fra Herjedalgade til Amager Strandvej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra 
Strandlodsvej til Amagerbanen), Lindgreens Allé, Lindgreens Sideallé, Meck- 
lenborggade, Nerikegade, Nyrnberggade (nr. 1-45 og 2-46), Oliehavnsbroen, 
Polensgade (nr. 1-37 og 2-42), Poppelrækken, Praghs Boulevard (ulige numre 
fra 37 og lige numre fra Dalslandsgade), Prøvestensbroen, Raffinaderivej, 
Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 og 2-80), Søfortsvej, Tjør
nehækken, 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).

Have foreninger: »Energien«, Laplandsgade; »Friheds Værn«, Pommerns- 
gade; »Håbet«, Laplandsgade; »C. Jansens Minde«, Woltersgade 18; »Kløver
blomsten«, Kløvermarksvej; »Kløvermarken«, Kløvermarksvej; »Pletten«, 
Strandlodsvej 59; »Rosen S«, Kløvermarksvej; »Sommerly«, Kløvermarksvej; 
»Strandhusene«, Amager Strandvej 64; »Strandhøj«, Kløvermarksvej; 
»Strandlyst«, Kløvermarksvej; »Vennelyst«, Kløvermarksvej; »Åbo«, Strand
lodsvej 61.
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Årsafslutningen 1969
BESØGSDAGE

1 u (nr. L)

ONSDAG DEN 18. JUNI

Lærer 

kl. 8.00- 8.50 regning fr. 1. Wolter
Gæstelærer

1 V (nr. C)
kl. 9.00— 9.50 dansk hr. ]an Clausen
kl. 8.00— 8.50 regning hr. B. Christiansen

2 u (nr. H)
kl. 9.00— 9.50 dansk fr. Aa. Graun
kl. 10.10-11.00 regning fr. Aa. Graun

2 X (nr. N)
kl. 11.10-12.00 dansk fr. A. Heide
kl. 10.10-11.00 dansk fr. R. Sieck

3 u (nr. 31)
kl. 11.10-12.00 regning hr. E. Sieck
kl. 10.10-11.00 dansk hr. C. W. Skogholm

3 V (nr. 38)
kl. 11.10-12.00 regning hr. H. Køhler
kl. 10.10-11.00 regning hr. G. Bergstrøm

4 A (nr. 19)
kl. 11.10-12.00 dansk hr. Hasse Clausen
kl. 8.00- 8.50 dansk hr. H. Steenbuch hr. T. Arveds.cn

4 V (nr. 28)
kl. 9.00- 9.50 regning hr. H. Køhler
kl. 8.00- 8.50 dansk fr. H. Bæk

hr. C. W. Skogholm 
hr. H. Køhler

5 u (nr. 32)
kl. 9.00— 9.50 regning hr. H. J. Christiansen
kl. 10.10-11.00 dansk hr. H. Steenbuch

fr. G. Stemmerik 
hr. Hesse Clausen

5 X (nr. 15)
kl. 11.10-12.00 regning fr. Aa. Graun
kl. 8.00- 8.50 dansk fr. E. Lykkebo

fr. R. Sieck
hr. C. W. Skogholm

6 cu (nr. 25)
kl. 9.00- 9.50 regning fr. R. Sieck
kl. 8.00- 8.50 regning hr. H. Ottosson

hr. H. Ottosson
hr. H. J. Christiansen

6 cy (nr. 28)
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. I. Martins
kl. 10.10-11.00 engelsk hr. B. Marienhof

fr. E. Lykkebo 
fr. I. Martins

7 cu (nr. 4)
kl. 11.10-12.00 dansk hr. H. J. Christiansen
kl. 8.00- 8.50 dansk fr. G. Stemmerik

fr. I. Martins
hr. Jan Clausen

7 ex (nr. 21)
kl. 9.00- 9.50 historie hr. B. Marienhof
kl. 8.00- 8.50 dansk hr. B. Marienhof

fr. H. Bæk
fr. A. Heide

7 cy
(nr. 14)
(nr. 22)

kl. 9.00- 9.50 naturlære hr. B. Christiansen
kl. 8.00- 8.50 regning hr. N. Wolter

hr. N. Wolter 
fr. B. Ottosson

I u (nr. 35)
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. A. Heide
kl. 8.00 tysk fr. S. Bosse

hr. H. Steenbuch
hr. H. Christensen

1 X (nr. F)

TORSDAG DEN 19. JUNI
Lærer 

kl. 8.00- 8.50 regning hr. H. Feld
Gæstelærer

2 V (nr. L)
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. K. Jørgensen
kl. 10.10-11.00 dansk hr. /. Elbo
kl. 11.10-12.00 regning fr. J. Larsen
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C

Lærer Gæstelærer

3 x (nr. 11) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. S. Aarup
kl. 9.00- 9.50 regning hr. Aa. Ebbesen

3y (nr. B) kl. 10.10-11.00 dansk hr. F. Busk
kl. 11.10-12.00 fag- fr. K. Bie

4 u (nr. 37) kl. 8.00- 8.50 regning fr. 1. Wolter fr. B. Gretoft
kl. 9.00- 9.50 dansk hr. H. Feld fr. S. Aarup

4 x (nr. 11) kl. 10.10-11.00 dansk hr. H. Spatzek hr. J. Hansen
kl. 11.10-12.00 historie hr. H. Spatzek hr. F. Busk

5 v (nr. 31) kl. 10.10-11.00 regning- fr. S. Aarup hr. E. Heinrichsen
kl. 11.10-12.00 dansk fr. H. Bindsløv hr. J. Elbo

6 cv (nr. 24) kl. 10.10-11.00 dansk fr. /. Larsen hr. H. Feld
kl. 11.10-12.00 engelsk hr. D. 0bland fr. G. Feld

6 ex (nr. 23) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. G. Nielsen hr. H. Spatzek
kl. 9.00- 9.50 engelsk fr. G. Nielsen fr. G. Feld

7 cv (nr. 37) kl. 10.10-11.00 dansk fr. K. Jørgensen hr. D. Ohland
(nr. 14) kl. 11.10-12.00 naturlære hr. J. Hansen hr. E. Heinrichsen

lu (nr. 35) kl. 8.00 dansk hr. G. Bergstrøm hr. E. Sieck

»Må vi SA komme ud!«

Jørgen Haahr.
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