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ØSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1970-71 

SAMT 
SKEMA OVER ÅRS AFSLUTNINGEN



Ved skoleårets afslutning

indbydes forældre og andre interesserede til at besøge skole (se bagest i heftet). 
Børnenes tegninger, håndarbejder og sløjdarbejder præsenteres i år som en fælles- 
udstilling i pigernes gymnastiksal på den lille skole.

Udstillingen er åben de to besøgsdage fra kl. 9-14.

Musikskolens 18. årsopvisning

finder sted i aulaer onsdag den 9. juni kl. 19.30.

A fslu tn ingsfesten

for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes tors
dag den 17. juni kl. 19.30 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 fredag den 18. juni, der er omflytningsdag. Børnene møder den 
dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer.

Sommerferien begynder mandag den 21. juni og slutter lørdag den 7. august.
Nyt skoleår begynder mandag den 9. august. Dette gælder dog ikke de nye 1. 

klasser, der først møder mandag den 16. august — kl. 9 i aulaen.

»Gamle elevers aften«

Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder »åbent hus« sidste man
dag i september kl. 19.30.

Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort eller ved opringning til sko
len (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 702 elever (341 drenge og 361 piger) fordelt på i alt 33
klasser.

1.-5. klasse: 16 klasser
6.-7. klasse: 7 klasser

8. klasse: 3 klasser
9. klasse: 3 klasser

10. klasse: 1 klasse
Realklasser: 3 klasser
Ved eksamen i juni 1970 bested 23 elever realeksamen, 40 elever underkastede 

sig den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse, og 19 elever kunne 
forlade skolen med en statskontrolleret prøve fra 10. klasse.

Lærerkollegiet

Med virkning fra 1. august 1970 fik fru Iben Holm Rossing fast ansættelse som 
kommunelærer, men på grund af nedgang i vor skoles samlede læsetimetal måtte 
vi desværre fra samme dato tage afsked med vikaraspirant Jan Clausen, der for
flyttedes til Dyvekeskolen, ligesom kommunelærer Torben Arvedsen flyttede til 
Amagerbro Skole.

Overlærer Rikard Sneum har haft fuld orlov hele dette skoleår.

Skolenævnets beretning

I det forløbne skoleår har der været forholdsvis få alvorlige problemer med 
eleverne.

Der har været nogle ulovlige forsømmelser, som lod sig ordne på bedste måde 
ved den nære kontakt mellem skole, forældre og skolenævn.

Der har været afholdt klasseforældremøder og konsultationer i så godt som 
alle klasser. Disse møder har været godt besøgt. Dog var det ønskeligt, om endnu 
flere forældre havde mulighed for at benytte sig af dette tilbud om en nærmere kon
takt mellem elevens lærere og de øvrige forældre - ikke mindst i dag, hvor der er 
så meget, vi forældre kan tale sammen om.

Det er vort håb, at det må blive sidste gang, vi er nødsaget til at omtale de dår
lige toiletforhold på Østrigsgades Skole. Vi er næsten sikre på at kunne indvie de 
nye toiletter inden udgangen af 1971.

En modernisering af aulaen i Ungarnsgade er et af vore nye ønsker. Et udvalg 
af lærere er gået i gang med planer, så der skulle blive bedre udnyttelsesmuligheder, 
såvel for skolen i dagtimerne som for anden virksomhed om aftenen - f. eks. til de 
forskellige aftenkurser og ikke mindst til mødevirksomhed for kvarterets egne 
beboere. Diana Jensen.
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Skolenævnets medlemmer

Sekretær fru Kirsten Hermann, Reberbanegade 27, 2300 S.
Overpostbud Julius Saabye, Nyrnberggade 20, st., 2300 S.
Kaptajnløjtnant Henning V. Andersen, Brydes Allé 82, 2300 S.
Sporvejsfunktionær A Ifred Christiansen, Cumberlandsgade 13, 4. sal, 2300 S.
Fru Diana Jensen, M.B., Wittenberggade 4, 2300 S. (formand for nævnet).

Elevrådet

I løbet af skoleåret 70/71 har vi holdt 4 elevrådsmøder. Rygning er en af de 
ting, der er blevet diskuteret om og om igen på vore møder. Vi har ladet skolenæv
net tage sig af spørgsmålet, og det vil tage sageri. op til overvejelse.

I løbet af året har vi haft fire fester. Den første var skolebal for 7.-10. kl., som 
vi selv synes forløb ganske udmærket. I februar måned afholdt vi fastelavnsfest for 
1.-3. kl. Festen forløb som ventet. Alle morede sig godt.

I marts måned havde vi skolefest for 5.-6. kl. Også den gik over al forventning, 
og eleverne morede sig mægtig godt.

Den 6. april havde vi fest for 4. klasserne, som også blev meget vellykket.
Elevrådet takker alle lærere for et godt samarbejde.

Kirsten Kjær Jensen
Formand for elevrådet

Forbindelsen hjem og skole

Forældremøder og konsultationer. I løbet af et skoleår indbydes så at sige alle 
forældre af klasselæreren til et klasseforældremøde med fælles kaffebord eller even
tuelt til konsultation.

Forældreugen lå i år i dagene 23.-25. november, og som altid kunne vi glæde 
os over pænt besøg i småklasseme.

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 op
gave.
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Månedsbladet »Østrigsgades Skole« sendes gennem børnene til samtlige hjem 
den 15. i hver måned (juli undtaget). Alle fælles-meddelelser fra skole til hjem, også 
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

8. september:
17. september:

28. september:
3. december:

15. december:
18. december:
21. december:
22. december:

19. februar:
9. marts:

31. marts:
6. april:
9. juni:

Skoleidrætsdag.
3.-7. klasse i Zoo. De større klasser besøger museer, 
fabriksvirksomheder o. lign.
»Gamle elevers aften«.
Skolebal for 7.-10. klasse.
Musikskolens og skolekorets julekoncert i Nathanaelskirken.
Julenissen besøger 1. og 2. klasserne.
1. og 2. klasserne overværer julespillet.
1. og 2. klasserne hører julehistorie i aulaen.
De øvrige elever hygger sig i klasserne før julespillet i aulaen.
Fastelavnsfest for 1.-3. klasse.
Skolebal for 5. og 6. klasserne.
Fritisskolens afslutning.
Fest for 4.-klasserne.
Musikskolens årlige afslutning.

Nogle af fastelavnsfestens mystiske væsener.

I forbindelse med undervisningen

Skolebiblioteket. Skolebiblioteket har i år haft 10 udlånstimer pr. uge. Det sam
lede hjemlån er stadig voksende, både bøger til fritidslæsning og bøger til anven
delse i undervisningen.

Skolebiblioteket har i årets løb fået en del nye bøger - dækkende alle alderstrin.
Åbningstiden har i skoleåret 1970-71 været:
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mandag 
tirsdag 
onsdag 
torsdag 
fredag

kl. 11-13
kl. 12-14
kl. 12-14
kl. 9-10 og 12-13 
kl. 12-14

Skolebibliotekarer er hr. Keld Irgens og fru Gurli Nielsen.

Erhvervspraktik. Denne undervisning ligger nu i faste rammer.
I begyndelsen af skoleåret får hver elev i 9. klasse, 10. klasse og III realklasse 

udleveret et skema, på hvilket eleven, efter samråd med forældre og lærere, angiver, 
hvilket fag han eller hun er interesseret i at lære nærmere at kende.

Arbejdsformidlingen finder så frem til et arbejdssted, hvor eleven i en uge føl
ger og tager del i arbejdet.

Senere får eleverne lejlighed til at stille spørgsmål til en erhvervsvejleder, der 
besøger skolen.

En del lærere arrangerer desuden virksomhedsbesøg, som hele klassen deltager 
i, og 10. klasse og III realklasse bruger en dag til besøg i Ungdomsbyen i Rødovre. 
Det sker hvert år, at elever har så specielle ønsker, at et egentligt praktikophold 
ikke lader sig ordne. For disse elever arrangeres 1-dages møder, hvor disse erhvervs 
særlige problemer bliver gennemgået.

I øvrigt kan enhver ung henvende sig i arbejdsformidlingen, og der under fire 
øjne drøfte sine erhvervsproblemer med en erhvervsvejleder.

Rejselektorer fra foreningen »Norden«: Den 23. februar 1971 fortalte Målfrid 
Rønneberg om norsk folkekunst for lou og Hu.

Den 25. marts 1971 gav Margareta Falkvik lektioner i svensk for 9au, 9ax, lou 
og Hu.

Gæstelærere. Østrigsgades Skole var så heldig i år at måtte få en måneds besøg 
af både en tysk og en engelsk gæstelærer, i september af Frau W. Johnsen og i april 
af Mr. P. Thomson.

Dette også at have en indfødt lærer hos sig, er et storartet supplement til sprog
undervisningen i de større klasser.

Gymnastik og idræt. På skoleidrætsdagen d. 8. sept. havde skolen den glæde at 
tre af vore pigehold blev Amager-mestre i langbold.

De vindende hold var 6uv, 1. real + 8x og 3. real + lou.
Pigerne i 6uv, 9uvx og 2. real har desuden i efteråret trænet flittigt for at kva

lificere sig til idrætsmærket. Følgende resultater blev opnået: 7 bronze, 6 sølv, 9 
guld, 4 sølv med emalje og 1 guld med emalje.

Endelig deltog en del af vore store piger i Amager-distriktets gymnastikopvis
ning i Sundbyhallen i marts måned. De deltagende elever fra 9v, 9x, 2. real, 10. kl. 
og 3. real viste en serie rytmisk gymnastik og en serie jazzballet og kom fint fra det.
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Gymnastikbadet er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage.

Færdselslære. Det er en af skolens opgaver at give eleverne nogen færdsels- 
undervisning, der for de fem første skoleårs vedkommende fast varetages af dansk
læreren.

På alle klassetrin kan lærerens undervisning suppleres af en politimands vejled
ning. Hr. overbetjent B. Schou har således givet en time i samtlige klasser.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i den
nes træffetid. Fra april 1969 til 31. marts 1970 er solgt sparemærker for 1.700 kr. 
Desværre en stor nedgang i forhold til i fjor.

Fritiden

Skolehaven. Mange elever fra skolen benyttede sig af tilbuddet om skolehave. 
De fik en stor høst med hjem. Alene forårets rabarber gav indskuddet 5-6 gange 
igen, og august/september gav så stor en høst, at børnene måtte slæbe hver gang for 
at få det hele med hjem.

Det koster stadig 2 kr.
Leder: Hr. Jørgen Hansen.

Fritidsskolen. Vores sæson sluttede som sædvanlig ved udgangen af marts. I for
hold til sidste år er der sket en betydelig fremgang, idet vi i år har haft 12 klubber 
imod sidste års 8.

Omkring 235 af vore elever har deltaget - det svarer til ca. 35 % af hele sko
len - og den sidste dag i marts kunne man på udstillingen i aulaens forhal rigtigt se, 
hvilke imponerende resultater vore børn var nået til inden for ler, keramik, frimær
keopsætning og strikning.

Vi har i bordtennis og skak deltaget i et par turneringer, dog uden at høste større 
laurbær, men bedre held og større dygtighed næste år!

Som bekendt startede vi forsøgsvis 1 måned tidligere, altså den 1. september. 
Forsøget faldt heldigt ud, selv om enkelte smølede med tilmeldingen og i visse til
fælde kom for sent. Vi håber, at dette ikke sker næste gang. Altså på gensyn efter 
sommerferien. Program vil blive uddelt ca. 15. august.

Tak for i år og venlig hilsen
Bent Marienhof.

Dansk Skolescene, der likviderede for 2 år siden, har i år udbetalt penge til 13 
elever, der den gang blev snydt for en forestilling.

Nu kommer der af og til tilbud om enkeltforestillinger, eller som til de mindste 
klasser i år 3 forestillinger i abonnement.

En enkelt gang har kommunen givet en teatertur til de mindre klasser.
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Skolebio har også i år været godt benyttet. Desværre kan man fremover ikke 
komme i skolebio, da det var sidste sæson.

Musikskolen. Godt og vel halvandet hundrede elever har skoleåret igennem be
nyttet sig af skolens tilbud om undervisning på diverse instrumenter.

Når dertil lægges de elever, der i en periode gik til musik, men holdt op efter 
dog at have gjort deres borgerpligt et år eller to, vil man kunne forstå, at det er en 
ganske pæn procentdel af vor skoles elevtal, der pr. instrument kommer i direkte 
kontakt med musikken.

Vi beder forældrene også det kommende år melde børnene til. Økonomisk er 
det ikke nogen kostbar sag og i alle tilfælde en god investering.

Læs musikskolens program, når det tilsendes Dem i august.

Lejrskoleophold og rejser

9au og 9av i Jugoslavien, april 1970 (ledere: fru Gurli Nielsen, hr. G. Berg
strøm og hr. H. Køhier Hansen).

Lørdag den 4. april kl. 23.30 startede en Caravelle fra Kastrup med forvent
ningsfulde elever og lærere fra vor skole. Det var snestorm, da vi lettede, men efter 
få minutter lå vi på kursen og gled ned over Europa. Ved ankomsten til vort hotel 
ved Dubrovnik steg humøret endnu et par grader, da vi konstaterede, at vor ind
kvartering var helt i top.

Ugen gik hurtigt. Vi vandrede langs Adriaterhavet - enkelte fanatikere prøvede 
en iskold dukkert - tog på indkøb i Dubrovnik og gik en lang tur rundt om byen 
på den gamle bymur. Sydens palmer og appelsintræer - nok se, men ikke røre - 
solen og det brogede folkeliv gjorde et stærkt indtryk på os »kolde« nordboere.

Det fattige og primitive Jugoslavien mødte vi på en lang og spændende bustur 
langs kysten til byen Kotor og videre op i de barske Montenegro-bjerge. Her lever 
befolkningen tilsyneladende som for 200 år siden. 10 km fra den gamle kongeby 
Cetinje skulle vi passere en vejmaskine. Det gik ikke, så vi måtte bakke ca. 4 km 
ned ad den stejle bjergvej, hvor autoværn er et ukendt begreb. Der var meget stille 
i bussen!

Kendte ansigter i Dubrovnik.
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Lørdag formiddag sad vi atter i jetmaskinen, og efter et sving hen over vort 
dejlige hotel satte vi kursen mod København. Godt 2 timer senere dykkede vi ned 
gennem skylaget til et - snedækket Amager!

GB

II real på lejrskole i Tejn, august 1970 (ledere: frk. Anne Heide og hr. Frede 
Busk). En uges tid efter skoleårets begyndelse tog II real på lejrskole på Bornholm. 
Vi var lidt spændte allerede om bord på båden, da vi jo ikke skulle henslæbe de 
lange nattetimer på mere eller mindre tilfældige pladser på gulv eller bænke, men 
havde fået anvist rigtige køjer at sove i. (Tak for det!) Det var skønt - selv om det 
kneb for et par enkelte at få rystet storby-uroen af sig og falde til ro i lukaferiie.

Lejrskolen var i øvrige begunstiget af vejret og af et godt indkvarteringssted, 
hvor vore værter gjorde meget for at få det hele til at glide. Og eleverne var klar 
over, at det gode udbytte af opholdet stod og faldt med, at enhver ydede efter evne. 
Og det gjorde de så. Måske var de ikke så skrappe til at trave som tidligere hold - 
vi måtte passe på ikke at tabe de konditionssvage i svingene. De forskellige arbejds
opgaver blev stort set løst tilfredsstillende, og det hyggelige samvær om disse og den 
obligatoriske dagbog over de mange nye indtryk vil sikkert sent gå i glemmebogen.

Skulle jeg nævne en enkelt oplevelse, der ligesom træder frem foran de mange 
andre, må det blive besøget i det stedlige røgeri, hvor flere af eleverne fik lejlighed 
til at give et nap med. Christiansøturen blev bl. a. præget af, at vi var nogle styk
ker, der ikke kunne klare bølgernes leg med skibet.

Selv om vi i forvejen havde en mægtig rar og kammeratlig tone i klassen, er det 
mit indtryk, at lejrskolen åbnede for nye kontakter mellem lærere og elever og mel
lem eleverne indbyrdes.

Busk.

8av på Bornholm, september 1970 (ledere: fru Jean Larsen og hr. Jørgen Han
sen). Tirsdag aften den 22. september 1970 sejlede 8av sammen med hr. og fru 
Hansen og fru Jean Larsen til Bornholm på lejrskole. Vi havde et dejligt opholds
sted på vandrehjemmet i Svaneke, og i de ti dage vort ophold varede, nåede vi både 
at nyde det gode vejr og på vore bus- og spadsereture at lære en hel del om denne 
vor skønne ø. J. H.

Fast grund under fødderne. Det er ikke så meget øllerne i forgrunden.
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Hjælp af praktisk art

Skolepatruljerne er på vagt ved overgangen i Østrigsgade kl. 7.50 og i frikvar
tererne kl. 10, 11 og 12. For ledelsen af skolepatruljerne står hr. Knud Jespersen.

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

Skolefrokosten. På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og vitaminpiller. 
500 børn har benyttet sig af dette tilbud. Madpakker kan kun uddeles til børn, som 
af skolelægen indstilles dertil. Det drejer sig i år om 26 børn.

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

Ferien. I sommerferien tilbragte 30 drenge og 39 piger halvdelen af ferien på 
Københavns Lærerforenings Feriekolonier. Én dreng fik ferieplads på landet gen
nem Børnenes Kontor. For udsendelsen stod frk. Aase Graun.

Hr. Jespersen uddelte 177 billetter til Gabriel Jensens ferieudflugter til børn, 
der ikke kom på landet.

Børnenes Kontor. I sommeren 1970 fik 4 piger og 3 drenge hjælp fra Børnenes 
Kontor til sommerudstyr, og til julen 1970 fik 8 hjem en julepakke.

Praktiske oplysninger 
(træffetider m. m.)

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12—13. Inspektøren kan endvidere 
træffes efter nærmere aftale. Henvendelser til skolen bedes såvidt 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 og fredag. 
Pr. telefon kl. 12-13 (ASta 4136).
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Skoletandlæge Helge Henriksen træffes alle skoledage kl. 9-13. Klinikassistent 
er fru Marie Nielsen. Tandlægens telefon er SUndby 2366.

Indskrivning af elever til 1. klasse 1972-73 begynder 1. september 1971 og 
skulle gerne være afsluttet senest 15. december.

Følgende aldersbetingelser må iagttages:
1. Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august 72), er undervis

ningspligtige (børn født før 1. august 65).
2. Børn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder skal optages, såfremt for

ældrene ønsker det (børn født i tiden 1. august 65-31. januar 66).
3. Børn, der fylder 7 år i skoleårets sidste 6 måneder, kan optages, såfremt foræl

drene ønsker det, og en skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende resultat 
(børn født i tiden 1. februar 66-31. juli 66).

Udskrivning af skolen. Børn, der ved udgangen af et skoleår har gået 7 år i 
skole, og som er 13^/2 år gamle, kan udskrives af skolen.

Børn, der har påbegyndt skolegangen inden de var 6i/2 år gamle, kan først ud
skrives efter 8 års skolegang.

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

Forsømmelser på grund af sygdom bedes meddelt skolen så vidt muligt samme 
dag, senest anden-dagen. Det kan ske ved en voksens personlige henvendelse, pr. 
brev — der gerne må medbringes af en kammerat - eller ved opringning til kontoret. 
Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en trykt blanket til 
brug for lægen. Drejer det sig om ondartet epidemisk sygdom, udsteder lægen dog 
straks attest. Skolen har altid ret til at forlange lægeattest, hvis den måtte ønske det.

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 fritagelse fornys for en uge ad 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for 
skolelægen. For fritagelse ud over 4 uger kræves lægeattest på blanket, som udleve
res på skolens kontor. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Elever, der er fritaget uden lægeattest, skal overvære undervisningen. Eleyer, 
fritaget med lægeattest, kan eventuelt med inspektørens tilladelse beskæftiges på 
anden måde.

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i frikvar
tererne, kan det undtagelsesvis tillades. Hjemmet må til viceinspektøren fremsætte 
skriftlig anmodning herom.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud indhen
tet tilladelse hos klasselæreren. Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag. 
Konfirmanders søskende kan få fri om mandagen til kl. 11.
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Konfirmationsforberedelsen. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at kon
firmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfirme
res 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.

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 familieforsik
ring yder de forsikrede erstatning for tyveri af overtøj fra bl. a. skoler, klares et så
dant tab af forsikringen. Kun hvis en familie ikke har således forsikret, kan der hos 
skolevæsenet søges om erstatning.

Specielt for gymnastiktimen gælder det, at f. eks. et ur kan opbevares i lære
rens aflåsede rum, medens undervisningen står på. Det afleveres ti! læreren og ud
leveres af læreren. Skolen påtager sig i sådanne tilfælde det fulde ansvar. Ellers ikke.

Glemmeskabet har på den store skole plads i kældergangen og på den lille skole 
på gangen i stueetagen. Glemt tøj opbevares højst to måneder, hvorefter det over
gives til en velgørende institution.

Ure, fyldepenne og andre værdigenstande ligger til eftersyn hos viceinspektøren. 
Hvad der ikke bliver afhentet, afleveres som hittegods ved skoleårets slutning.

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

Skolens distrikt. Amager Strandvej (fra flyvebådsstationen til Øresundsvej), Ba
densgade, Bastionsvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2—54), Breslaugade, Bulgariens- 
gade, Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmernsgade, Forlan
det, Fyrtåmsvej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1—53 og 2—38), Holmbladsgade (fra 
nr. 55 og 58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalsgade til Amager 
Strandvej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra Strandlodsvej til Amagerbanen), Lind
greens Allé, Lindgreens Sideallé, Mecklenborggade, 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), Prøvestens
broen, Raffinaderi vej, Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 og 2—80),
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Søfortsvej, Tjørnerækken, Trægården, Ungarnsgade (nr. 1-33 og 2-64), Uplands- 
gade fra nr. 38, Ved Amagerbanen, Vermlandsgade (fra nr. 41 og 40), Yderlands
vej, Østrigsgade (nr. 1-43 og 2-30).

Haveforeninger: »Energien«, Laplandsgade; »Friheds Værn«, Pommerensgade; 
»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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C o Så)

Årsafslutningen 1971

BESØGSDAGE

ONSDAG DEN 16. JUNI

lu (nr. C) kl. 8.00- 8.50 dansk hr. H. Køhier Hansen
kl. 9.00- 9.50 regning fr. S. Aarup

2u (nr. L) kl. 10.10-11.00 dansk hr. H. Christensen
kl. 11.10-12.00 regning fr. B. Gretoft

2v (nr. B) kl. 10.10-11.00 regning hr. H. Feld
kl. 11.10-12.00 dansk fr. G. Feld

3u (nr. 15) kl. 8.00- 8.50 regning fr. I. Wolter
kl. 9.00- 9.50 dansk hr. E. Heinrichsen

3x (nr. N) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. K. Jørgensen
kl. 9.00- 9.50 regning hr. H. Feld

5u (nr. 22) kl. 8.00- 8.50 dansk hr. C. W. Skogholm
kl. 9.00- 9.50 regning hr. H. Køhier Hansen

5v (nr. 21) kl. 10.10-11.00 dansk fr. I. Rossing
kl. 11.10-12.00 regning hr. G. Bergstrøm

5x (nr. 11) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. S. Aarup
kl. 9.00- 9.50 regning hr. Aa. Ebbesen

5y (nr. 2) kl. 10.10-11.00 fag fr. K. Bie
kl. 11.10-12.00 dansk hr. F. Busk

6A (nr. 19) kl. 10.10-11.00 regning hr. H. Køhier Hansen
kl. 11.10-12.00 dansk hr. O. Steenbuch

6cu (nr. 16) kl. 8.00- 8.50 dansk hr. H. Feld
kl. 9.00- 9.50 engelsk hr. Dan Ohland

7cu (nr. 22) kl. 10.10-11.00 dansk hr. O. Steenbuch
kl. 11.10-12.00 tysk fr. K. Bie
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TORSDAG DEN 17. JUNI

Iv (nr. H) kl. 8.00- 8.50
kl. 9.00- 9.50

regning 
dansk

fr. H. Bindsløv 
fr. E. Lykkebo

lx (nr. F) kl. 8.00- 8.50 regning hr. N. Wolter
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. G. Stemmerik

2x (nr. N) kl. 10.10-12.00 dansk fr. J. Larsen
(nr. L) kl. 10.10-12.00 regning hr. E. Sieck

3v (nr. 23) kl. 8.00- 8.50 regning hr. B. Christiansen
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. Aa. Graun

4u (nr. 15) kl. 10.10-11.00 regning fr. Aa. Graun
kl. 11.10-12.00 dansk fr. A. Heide

4v (nr. 11) kl. 8.00- 8.50 dansk hr. J. Elbo
kl. 9.00- 9.50 regning fr. J. Larsen

4x (nr. 31) kl. 8.00- 8.50 regning hr. E. Sieck
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. R. Sieck

6cv (nr. 21) kl. 10.10-11.00 engelsk hr. J. Elbo
kl. 11.10-12.00 dansk fr. H. Bæk

6cx (nr. 31) kl. 10.10-11.00 regning fr. G. Stemmerik
kl. 11.10-12.00 engelsk fr. G. Nielsen

7cv (nr. 37) kl. 8.00- 8.50 engelsk hr. B. Marienhof
kl. 9.00- 9.50 dansk fr. H. Bindsløv

7cx (nr. 32) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. E. Lykkebo
kl. 9.00- 9.50 historie hr. B. Marienhof

lu (nr. 35) kl. 8.00- 8.50 engelsk hr. H. Ottosson
kl. 9.00- 9.50 regning hr. N. Wolter

Jørgen Haahr

a JOHANSENS BOGTRYKKERI


