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)
PR. CHARLOTTES GADES

SKOLE

MEDDELELSER FOR 1952-53
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til al overvære undervisningen onsdag d, 17. og torsdag d. 18, Juni indbydes 
foraldre eller værger samt tøvrigl enhver* der har inlermc for skolen.



Meddelelser til hjemmene.
(Skvlcirct 1M2-»),

Etevwtallel: Den 31. december herde vor «kole 073 elever, fordelt 1 25 
klasser: 13 grundskoleklasser, 5 fm-klasser, 3 læseklasser, 3 mellemskole^ 
klasser og I realklasse ; af disse var 18 blandede. Derudover har skoten givet 
ambulant undervisning for talesvage barn, i år undervist af itielærerinde frk, 
Martha Hansen.

Mølteflistoteetørøjt blev i 1952 bestået af 25 elever. Resultatet blev, at 
2 fik ug-r, 4 mgx, 5 mg, 7 mg+, 2 g* og 5 g. Af disse elever overgik 1 til 
gymnasiet, 16 til realklassen her p* skolen, og resten udmeldtes.

Flidspræmier: Til særlig flittige, interesserede og dygtige elever, som ved 
skoleårets slutning forlod skolen, blev der 1 lighed med tidligere år uddelt 
flidspræmier. Fra 2. Pm. fik John Olesen, Mogens Hauenlev, Erik Nielsen, 
Leif Jensen og Erling Jepsen præmier, og fra 2. fm fik Margit Harpene, Jessie 
Christensen, Jonna Jensen, Bendte Henningsen, Tony Knudsen, Birthe Olin, 
Sonja Brinckmann og Annelise Jensen samt fra 3. fm.læ Birthe Steiner, Jytte 
Weed, Kirsten Christiansen og Ritta Nielsen smukke flidspræmier.

Sparemærkesatyt; Overlærer Tertebeti viser stadig salg af sparemer
ker overordentlig Interesse. Kan har I det forløbne dr solgt for 5700,00 kr. tå 
vors elever, et tal, der or kolossak i forhold dl skolens elevantal. Vi vit pi det 
varmeste anbefale hjemmene at tilskynde deres børn til at shitte op om 
sparetanken. Tænk på, hvor mange penge vore dages drenge og piger har 
til deres rådighed — der ligger sund og god opdragelse i at få dem til at 
spare sammen, så de setv — af deres selverhvervede og -fortjente penge kan 
tabe de ting, de af en eller anden grund nok kunne Ude at eje.

Døiuk Stotesrøtt fortsætter med uformindsket ildhu — også nu efter 
direktør Thomas P. Hejtes død — sine ideelle bestræbelser for at bringe 
tødig skuespilkunst ud til skolens elever. Kommunelærer /agd /ensea har 
også i år påtaget sig det ikke ringe arbejde ar modtage indmeldelser og lede 
og organisere teaterbesøgene. Kontingentet er 7,00 kr. pr. elev (søskende 
6,00 kr.), og alte elever fra 5. klasse og videre op kan blive medlemmer. 
Dansk statesmen* driver også $totescenrøs éto. Her kan eleverne lå lej
lighed til at se særligt udvalgte og værdifulde film; der bliver i sæsonens 
løb spillet 4 film til kr. 2.50 for dem alle. Forestillingerne foregår på for- 
skelhge biografteatre og på hverdag-eftermiddage.

Stotetesptaføgen har stadig god tilslutning Indenfor de rammer, der 
er fastlagt af det offentlige. Det er en stor hjælp for hjemmene, og appetitten 
er gennemgående glubende. Det er nok værd ai tage mod det tilbud om god 
og nærende kost, som herved gives vort små elever.
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SJtofejMfruÿeii. der tilrettelægger elevernes færden ved overgangsste
derne i skolen» nærhed, opfylder en god mission til sikring si elevernes 
færdsel hl og 1rs skole. De* er en glæde st se, hvor de små naturligt netter 
rig eher patruljens ordrer» og det er kun sjældent, st vore »færdaebbo- 
tjente" klager over uefierrenelighed 1rs kammeraternes ride. Det vH i alle 
tilfælde være en støtte, hvis hjemmene påminder deres børn om det sefr- 
føtøUgc i, at de retter rig efter pstruijens bestemmelser.

Lejrstøtøm I begyndelsen øf september 1952 var 19 drenge 1rs 2. FM 
sømmen med hr. Jagfl Jcumk og hr. Kaj Pedersen pi lejrskole i 9 duge i 
feriekolonien Nora Mortensens Miode I Karrebæksminde.

Under opholdet vsr det fint vejr, og drengene arbejdede med liv og lyst 
med deres opgaver. De fik lejlighed dl at se, hvordan livet former rig i et 
fiskerleje, de aflagde besøg i en gammel tondabyklrko, var på besøg l en fruge- 
plantage og en bondegård, fulgte arbejdet i et teglværk, fra leret blev taget op 
ude i lergravene, og til de færdigbrændte mursten blev stablet op på lager
pladsen, og så Heriufsholm og Holmegårds glasværk. Især det sidste var de 
stærkt optaget af. Endelig fik de lejlighed ifl at gøre iagttagelser af Enøs sær
prægede natur.

Stipendier.
Også i ir har skolen haft den glæde at kunne uddele stipendier til elever 

i 4. cm og realklassen, hvis økonomiske forhold var sådanne, at et Stipendium 
kunne blive til hjælp og støtte. At eleverne samtidig skulle have gjort sig be
mærket ved flid og god opførsel, var en selvfølgelig forudsætning. I realklas
sen modtog 8 elever hver et stipendium på 120 kr.. i 4. cm 9 elever, der 
modtog 100 kr. hver. Endvidere har skolen kunnet uddele tre stipendier på 
hver 25 kr. af Hattemager Felberg og åusfras /egat, beregnet til elever, der 
har vist særlig interesse i religionstimerne.

Personals.
Den 1. september 1952 forlod hr. Knud £rvø skolen efter at være blevet 

forfremmet til vice-ricoleinspcktør ved Vanløse skole, Bortset fra, si vi glæ
dede os over hr. Ervøs avancement, skal det dog riges, at vi var kede tf at 
blive af med ham } for lun var en frisk, fornøjelig, dygtig og interesseret kol
lega, der kun efterlader et savn her på skoten. Vi ønsker ham held og lykke 
under de nye forhold, og han skal nok vise sig at blive en kraft, også på rir 
nuværende arbejdssted. Hr. Ervø blev som gymnastiklærer afløst af vakance
lærer Svennesen og som htaoridærer af kommunelærer Blomquist. I øvrigt 
blev ved skoleårets begyndelse frk. Grethe Malling, frk. Hanne Nicteen og 
frk. Lis Fredvig samt hr. Jørn Klyvø og hr. Preben Maack fast knytæt til 
skoten her. VI byder dem og skolens vikar, hr. Munkby, velkommen til Prs, 
Charlottes gadea skole.

Overlærer fru Thyra Friis har det meste af skoleåre* været fraværende 
p. g. a. sygdom. Hendes timer er læst af hr. Mogens Brix, sont vil fortsætte 
hermed, i alle tilfælde Skoleåret ud.
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Skolena daglige lit»
Hvordan går det i det daglige liv på skolen?
Det kan jo ikke nægtes» at man kommer ud for lide af hvert. Vi, d. v. s. 

lærere og elever, har selvfølgelig mange gteddtøe oplevelser med hinanden, 
først og fremmest i limerne» men også under andre forhold, hvor vi på for
skellig måde er i kontakt med hinanden.

Når vi har vore udflugter» wc rejser» vore fester: skolebal» jule- og 
fastelavnsfesi» og hvad der ellers bliver gjort udenfor skoletiden for at knytte 
børn og skole sammen, så føler de fleste af os lærere vel nok glæden over, ai 
det er falder i von lod at have med børn at gøre : men der er jo også stunder 
— ikke så få endda — hvor vi synes, det ikke helt er så god«, aom det burde. 
Der er jo børn, der ikke helt er, som de skulle være ; de er, hvad man — før 
psykologi blev hvermandskost — kaldte rigtig godt uartige, tillader sig ting I 
forhold lil klassekammerater og lærere, som er udpræget tegn på manglende 
opdragelse, manglende respekt for god orden og opførsel og på manglende 
arbejdsvilje og forståelse af den samfølelse, som bør være til stede, også i det 
samfund, som en skole er. Skolen er det sted, hvor kundskaberne skal erhver
ves» og for at nå det mål, må der arbejdes, helst i glæde og absolut i god for
ståelse, men besftøes noget skal der. Derfor vil jeg gerne, så stærkt som det 
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er mig nauJigt, indprente foreldrene, ti det er det bedste for deres børn, hvis 
De hjælper skolen i dem arbejde på at skabe dygtige, flittige, velopdragne 
elever netop ud af Der« son eller datter. Bornene er jo i fonte rakke Deres» 
og De ønsker derfor naturligvis at hjælpe dem dl den bedste start i vores si 
forvirrede verden.

Tænk Uge lidt over det. jeg her har sagt.
I efterårsferien 1952 var skolens pigekor pi tur til Tyskland. — Først 

overnattede vi I Sønderborg, hvor vi var byens gæster. Derefter gik turen til 
Hamburg. På vejen sydover aflagde vi et besøg i Belsenlejren, hvilket betog 
pigerne stærkt. Endelig den tredie dag nlede nan rejsens mål, Goedtr I Har
zen, hvor vi tilbragte to dage» dels med sightseeing og indkøb i selve Gosalar 
og mod ture til forskellige navnkundige steder i omegnen. Bl. a. mitte vi na
turligvis prøve si køre i svævebanen op dl Burgberg. Endelig gik turen videre 
til Braunschweig. Men endnu havde vi en al de siørae oplevelser tilbage — 
indkvartering hos de dansksindede I Rendsburg, Her fik pigerne et direkte 
indtryk af, hvad fattigdom er. Også dette satte sig til et varigt og rigt minde 
fra turen, hvilket bl. a, har givet rig udaiag i, at flere af pigerne på eget ini
tiativ har halt sydslesvigske børn på besøg her i København hele juten. Det 
blev en strålende tur, meget afvekslende og meget forskellig fra de ture, vi 
ellers pleier at foretage til de nordiske lande.

Efter hjemkomsten havde koret den glæde at modtage en anonym penge
gave på 50 kr. Den siger vi hermed hjertelig tak for.

Læsestuen er åben mandag, onsdag og fredag i tiden fra 15, september 
til 15. april — to timer om eftermiddagen. Det er her muligt for eleverne at 
udføre hjemmearbejde (lektielæsning, stilskrivning m, m.) med støtte af sko
lens betydelige samling af håndbøger.

Også bøger af underholdende art lorelindes og for Interesserede elever 
enkelte skakspil. Skak er nemlig den eneste form for spil, der er tilladt på 
læsestuen. Hr, Jagd Jensen er læsestuens leder øg skolens bibliotekar.

Palle Knudsen I 4. a har foræret skolen et fuglepræparat, som vi siger 
ham hjertelig tak for.

Een gang om ugen samles pigerne til frivillig ekstrasøng under hr. Rl«- 
mar Pedersens ledelse. Interessen er meget strålende, hvilket bl. a. ses af 
mødeprocenten, der er ca. — resultatet er fortrinligt, hvilket skolens cHie- 
kor er et udtryk for.

Foreningen Norden har som tidligere år sørget for foredragsholdere fra 
Norge og Sverige. I skolens ældste klasser har eleverne fået et Interessant 
kendskab til vore broderiandes litteratur, kultur og kunst.
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Skolen udadtil«
Også i Ar — og det vil forhåbentlig nu blive en traduira — samlede vi 

tidligere elever pA skolen den anden søndag i februar. Det var „piger og 
drenge0 af alle aldersklasser, der mødte frem. Der var som sædvanlig ud
mærket tilslutning, og ved kaffebordene herskede der en fonrolig kammerat
lig stemning med tale og sang. Denne Artige sammenkomst skal ikke lægges 
op i ei seriøst plan, men kun opfattes som en hyggelig komsammen, hvor vi 
sludrer om de gode, gamle dage. Der vU I fremtiden ikke blive indkaldt til 
disse sammenkomster. Tilslutningen skal bestemmes af interesse, og hver ml 
inden for sin kreds virke for fremmøde vod disse lejligheder. Husk, at det ak 
tid er 2. søndag / februar.

Foreningen Prs. Ctarfoflfes godtfs skofes wurø* er nu en kendsgerning 
og har alternde samlet mange medlemmer. Foreningen er for alle, der feter 
sig venskabeligt knyttet til skoten, og dens formål er lejlighedsvis at yde støtte 
og hjælp til skolen og dens elever. Formanden er skomager H. S. Netdel, 
Steviugade 2 st. I det forløbne Ar bar foreningen arrangeret og financière! 
fastelavnsfest for de yngste elever, og der siger vi den hjenelig tak for.

Praktiske oplysninger.
Skotens botfor er Åbent hver skoledag fra kl. 12—13 samt onsdag ahen 

fra kl. 18—19. Skolens telefon er Afora 2J06. Henvendelse bedes rettet i 
kontortiden.

Skotelægen træffes mmuføg fra kl. 10— IL
SkotenutfAcdspfe/ensken træffes møiidfø onsdag og lørdag kl. 8—11.
Oæfiyftfirøn finder sted fredag den 19. Juni efter en nærmere fast

lagt plan.
Dd nya ritafedr begynder onsdag den 12. august.
Eleverne i de nye førsteklasser moder dog først torsdag den 13. august 

kL 10.
Foraømmefser. H usk : Hvis et børn er sygt, skal der samme dag ske an

meldelse derom til skoten, enten skriftligt eller ved en voksens perønfitø« hen
vendelse. Husk: Hvis et barn undtagelsesvis mA forsømme skoten — og det 
ikke skyldes sygdom — mA skotens tilladelse altid indhentes først (jfr. *Bc- 
stemmelse m. v. for skolegangen i Københavns kommuneskoler44).

Skotens tfsfrikf omfattede 11952—53 følgende gader: Allcragade, Asnæs
gade nr. I, Døgmarsgade 1—39 og 2—38, Renømarksgøde dige nr. fra 63, 
Fynsgade, Gortmgade,. Jagtvej 77—117 og 52—72, Nørrtbrogade 98—186, 
Odinsgade, Pr. Charlottes gøde fra nr. 14 og 19, Stevnsgade 18—22, Thors- 
godo fra 1—57 og 2—58. Thyrasgøde, Ægingøde 1—23 og 2—16, Udbygadc 
15—19 og Uffcsgøde.

Skotens fæwsløe er Aben hver mandag, onsdag og fredag fra kl, 15—17. 
Eleverne køn der i fred og ro og under en lærers tilsyn læse lektier, regne op
gaver og skrive sail eller foretage sig andet læøestuearbejde. Eleverne er meget 
velkomne.
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4/duftilfø hvor uddeling af eksamensbeviser og premier finder sied, 
foregir torsdag den 18. juni Id. Iß I gymnastiksalen. Alle foreldre og pire
rende indbydes.

Eksamen
afholdes i Ar på samme mide som i tør. Undervisningen foreger dl skole
år««. slutning sA vidt muligt efter klassernes almindelige skema, og foraldre 
og andre l skoten interesserede indbydes dl at overvtere undervisningen eller 
omsücnde plan.

Realklassen og 4. em bar eksamen p& normal vis dier ei særligt udarbejdet 
skema. Elevernes kdndffrtøde og tegninger er udsiHkt l gymnastiksalen den 

17. og 18. Juni.
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Skolenævnet og dets virksomhed.

I ci intimt samarbejde med skolen har skolenævnet tat de opgaver, der 
er fælles for de to parter. Gennem talrige møder, hvor også repræsentanter 
fra skolen har vieret til stede, er de sporgsmil, som falder ind uoder skole
nævnet dier har dets interesse, taget op til losning og I almindelighed med et 
positivt resultat. Hjemmenes og skolens Indbyrdes synspunkter og indstilling 
er taget op ti] fordomsfri behan^ing — og aelv om abeolui enighed ikke altid 
har været til stede, er det ved loyal og saglig behandling af problemerne lykke
des at få et trygt samarbejde, som vi mener er til gavn og gtede for skole 
og hjem.

Stødfekretøna har I år fortsat deres virksomhed med god og interesseret 
tilslutning. Hr. Kaj Poferøn og hr. Jtøsraor Pedersen har været ledere. I Ar 
mitte vi tage afsked med hr. Knud £rvø, der pi grund af avancement er for
flytte« til Vanløse skote ; men heldigvis var skolen i stand til gennem oven* 
stående ledere at fortætte og udbygge studiekredsenes arbejdsområde. Vi ven
ter ar fortætte med dette oplysende arbejde også dl meste år og beder foræl
drene rænke over, om det ikke var noget for dem.

Også forældremøder har skolenævnet taget Initiativet til. I efteråret holdtes 
således et velbesøgt møde, hvor politiadvokat Lotinga mito om : Ungdomskrimi
naliteten. Forsamlingen fulgte med spændt interesse, hvad den erfarne politi
mand og menneskekender havde at sige om denne sag. Bagefter sang skolens 
kor under hr. Jfttanor Pedersens ledelse.

Skolenævnet« medlemmer er:
Fru kflkefmme Gottsdmfck, GuMbergsgade I27\ formand. 
Hr. Tå. Cårfcteasew, Lcrsøparkalte 143, si.
Fru la&torg Lemmd, Æ^ragode IL 
Hr. Pouf Amtersoi, Pr. Carfoncs gade 20, si. 
Hr. £fr$1 Metern, Nørrebrogade 158*.

Vilhefmûie Gottechofefc
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Arsafslutningen 1953.

ONSDAG DEN 17. JUNI

Lcnr. tauterar.

3 rcp, (nr 17) Id. 11—12
- 12—13

1 u (nr. 2) kl. 8- 9
- 9—10

1 V (nr. 4) kl. 8— 9
- 9-10

2 u (nr. 2) kl. 11—12
- 12—13

2 v (nr. 4) kl. 11—12
- 12—13

2 x (nr. 6) Id. 11—12
- 12—13

3 u (nr. 6) kl. 9- 9
- 9-10

3 v (nr. 20) Id. 8—9
- 9-10

4 u (nr. 7) kt. 8-9
- 9-10
- 10-11

4 v (nr. 17) kl. 8— 9
- 9-10
- 10—11

4 x (nr. 11) kl. 10—11
- 11—12
- 12—13

4 A (B. 2) kl. 9-10
- 10—11

4 a (nr. 5) kl. 11—12
- 12—13

Su (nr. 3) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

5 v (nr. 9) kl. II—12
- 12—13
- 13—14

regning.............. hr. ovl. E. F. OU«t
håndarbejde .... frk.Lis Fredvig 

dansk................
rtgntag..............
dansk................
regning............ .
regning..............
dansk.................
regning..............
dansk.................
geografi ............
dansk.................
dansk...............
geografi ............
dansk................. 1
regning..............1
dansk .................
geografi............
regning..............
regning..............
naturhistorie ... 
dansk.................
dansk.................
regning.............
historie..............
dansk................. 1
regning.............. I
dansk..................I
regning.............. 1
dansk.................
regning..............
geografi............
dansk.................
regning.........
historie..............

- Hanne N/risen 
hr, G.fitoiHgacst 
ovl. fra L Marstal
- - M. CArisitansefi 

. frk.Lft Fredrig 

. ovl. fra H.Kjar 

. hr. Mogens Brix
frfc. G. Matting
- E. Rasmassen 

. ovl. Ira Th.Mowtal
(rk. Us Fredvig 

, - Hanne Ntai&en 
J . E. Rasmassen 

fru Jage Christiansen 
hr. ovt.E. V. Olsen 

. fru hige Christiansen 

. ovl. fra I. Marstal 

. hr. /. Ktyv» 
ovl. fra Wsa Chritijansen frk, Lta Fredvig 
hr. vic. H. yenwner 

. fru Inge Christiansen 
, hr. /. Klyra 
J - ovl. L. Tcrkrisen 

’|frk. 4. Pedersen 

. hr. ovl. Jrø Larsen 

. frk.4, Pedersen 

. ovl, fru H. Kjar 
, hr. P. Maack 
. - Mögens Brix 
r ovl. fru M. Christiansen

hr G, Btomfoüf 
frk. E. Jtesntnssen
- Hanne JVtaisan 

ovl, fru Disa Chritijmtn 
fra fnge ChriHlæn

- G. Matting
- Hanne Nielsen 

hr. P. Manch 
otL fra I. MarUo! 
hr. /. Kfyw
- Ka/ P«fers«i 

fra Inge ChrisliMim 
hr. P, Mattit
- ovl. IC«/ Larsen
- Mogens Brix 

ovl. tru W. Kfar 
hr. Ko/Pedersen 
ovl. fra H, Kjeer
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(IW. 3) kl. 11—12
- 12—13
- 13—14

regning...........
dansk..............
engelsk..........

.. hr. ovl. E. V.Oisre

.. fru E. Horpsøe Pedersen 

.. frk.A Pedenm

frk. G. Molting
i hr. G. Btøingstø

- 4. røsmar Pedersen
(iw. 13) H. 8—8

- Ö—10
regning...........
engelsk..........

.. ovl.fru Th. Mosdal 

.. frk. G, Malting
1 - Mogens Brix

- 10—11 dansk ........... .. hr. ovi. £. V. Olsen - P.Mflflrt
(nr.13) kl. 11—12 regning........... .. - G. Bfom^in'st fru E. Harpsøe Pedersen

- 12—13 engelsk........... » - vic. H. Femmer frk. Hanne JVielsen
- 13—14 dansk.............. - J.Kfyvt - G. Molting

(nr. 9) kl. 8— 9 ............ •■1 hr. ovl. L. Terfcelsen
- Rr/smar Pedersen- 9-10 regning.......... . ..} - Kaj Pedersen

- 10—11 naturhistorie . J ovl. fru Th. Jtasddl
(«yJ kl. 8-9 gymnastik .... .. - /. P. SVMMStt hr. /. Kfyw

(B. 1) • 9—10 tysk ................. ,. - vic. H. Vtmmtr ovl. fru Dise Christensen
- 10-11 regning... .. - Rtismar Pedersen hr. ovl. Kaj Larun
- 11—12 dansk.............. .. - ovl. L, Terkelseit - LKfyva

(w) kL 10—11 gymnastik .... .. fru E. Harpsoe Pedersen vie. fru D. Eimonsen
(nr. 8) - 11—12

- 12—13
geografi..........
dansk...............

' }vk. fru 0. Simonsen hr. ovl. Kaj Larun 
ovl. fru I. Marstal

(nr. ia> - 13—14 fysik................ .. hr. P. Maatk hr. G. Bidntgirist
(nr. 8) kl. 8-9 dansk............... . - tasp. Laarifren - /død /ensen

- 9—10 regning............ . - /egd /ensen - P. Maaek
- 10—11 historie............ . - G. Btomgaist frk. E. Rasmussen

(nr. 18) kl. 10—11 geografi .......... . ovl.fru !. Marstal - X. Pedersen
- n-12 dansk......... ... . - - M. Christiansen hr. Riismar Pedersen

(nr. 10) - 12-13 naturhistorie .. . hr. Rtisnwr Pedersen frk. Lis Fredrig
(nr. 18) - 13-14 tysk...... . vie. fru 0. Simonsen - Hanne Nielsen

TORSDAG DEN 18. JUNI

(nr. 2) kl. 8—9 dansk.......... ... hr. G. Btamguisf
- 9--I0 regning........ - oyLE.V. Olsen

(nr. 4) kl . 8—9 dansk........... .... frk.Hanne Nielsen
- 9-10 regning........ .... hr. G. Btomgatø

(nr. 2) kl. 10-11 dansk ...... ovl.fru i. Mantel
- 11—12 regning........ .... - - M. Christiansen

(nr. 4) kL 10—11 dansk........... . - - H, Kjar
- 11—12 regntag........ .... frk. Lis Fredvig

(nr. 6) kl. 10—11 dansk........... .... - G. Malting
- 11—12 regntag........ .... hr. Mogens Brix

(nr. 6) kl. 9-9 dansk____ . ovl. tru Th. Mosdal
- 9-10 geografi ...... .... frk. E. Rasmussen

(nr. II) kl. 11—12 historie........ .... hr. G. Btamgalsl
- 12-13 dansk...... .... M.UsFredvtg

io



Lurer.
3 rep. (nr. 17) H. 10—11 dansk...... .. frk. E. Pasmussen

- 11—12 geografi......... .. hr. P. Maori
4 u (nn 7) kl. 8—9 dansk.............. .. fru frøe Christensen frk. E. Rasmussen

- 9—10 hisrorie........... .. frk. HanneNielsen ovl. fru Th. Mosdal
4 v (nr. 7) kl. 8- 9

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

}ovl. fru Dfed Chrisltøuen - - H. Kjeer
fru Inge Christiansen

4 x (nr. Il) H. 8-9 dansk.............. .. hr. vic, H. Vemmer hr. ovl. E. V. Olsen
- 9-10 naturhistorie . .. - P. Maori frk. G. Mal&ig

4 A (B. 1) kl. 9—10 dansk.............. . ovl, L. Terkelsen hr. Kaj Pedersen 
• P. Maori- 10—11 historie........... .. - Mogens Brix

4 a (nr. 5) kl. 10-11 dansk.............. .. frk.A. Pedersen tri. Lis Fredvig
- 11-12 historie........... - Hanne Nielsen hr. /. Klyw

5 u (nr. 3) kl. 11-12 dansk................. hr. ovl. Kaj Larsen ovl. fru H* Kjar
• 12—13 historie......... . .. • - E. V. Olsen hr. Mogens Brix 

frk.tft fredrig 
hr. ovl. Kaf taraen

5 v (nr. ») kl. 8—9 dansk ......... . - P.Mrøk
- 9-10 geografi......... .. ovl. fru H. KJeer

i ru (nr. 3) kl. 8-9 dansk .............. fru E. Harpsoe Pedersen frfc.A. Pedersen
- 9-10 religion........... .. frk. Lis Fredvig ovl. fru M. Christiansen
- 10—11 geograf! .......... hr, ovl. £. V. Oisen - - Bisa Christfansen

I b (nr. 13) kl. 10—11 geografi ......... - I.Kfyvf hr. ovl. L. Ter krisen
- 11—12 dansk.............. .. . ovl. £. V. <X$M ovl, fru L Marstal
- 12—13 historie........... .. ovl. fru I. Marstal frk. G. Malling

I fX (nr. 13) kl. 8-9 dansk.............. hr. /. Kiyve hr. Kaj Pedersen
- 9-10 geografi.......... .. ovl.fru/.Marstal fru E. Harpsoe Pedersen
- 10-11 sang................. .. hr. JMlstnor Pedersen hr. vic. H. Vemmer

2 F (nr. 8) kl. 10-11 dansk......... .. - Kaj Pedersen * G. Blomquist
- 11—12 geografi......... ... frk.E. Rasmussen tri. G. Malling

(nr. 16) - 12-13 fysik................ .. hr. P. Maori • Hanne Nielsen
3 F (B. 1) kl. 8— 9 dansk......... .., • ovl. L. Terkelsen • G. Malling

hr. røstnar Pedersen- 9-10 historie.............. - vic. H. Vemwwr
- 10—11 geografi .......... fru Inge Christiansen frk. Hanne Nielsen

3 r (nr. 8) kl. 8-9 dansk............... .. vie, fru D, Simonsen ovLfru 1. Marstal
- 9—10
- 10-11

engelsk............
regning............

.. frk. A. Pedersen 1

.. ovl. fru Th. Mosdd 1
(vie. fru D. Simonsen

1 u (nr. 16) kl. 10—11 fysik................ .. hr. ovl. Kaj Larsen hr. Jagd Jensen
(nr. 12) - 11-12 engelsk.............. frk. A. Pedersen • RHsmar Pedersen

Il a (nr.18) kl. 8-9 regning.............. hr. ovl. Kaj Larsen - RHsmar Pedersen
- 9—10 engelsk .............. - J.Kfyvo - Jagd Jensen
- 10—11 dansk............... .. ovl. fru Af, Christiansen fru E. Harpsoe Pedersen

Pr. Ckartoties gades ikoU, maj 1953.

Alfred Laurilzeo.
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