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PR. CHARLOTTES GADES 
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1951-52
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 17. og onsdag d. 18. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Meddelelser til hjemmene
(skoleåret 1951—52)

Elevantallet: Pr. 31. december 1951 havde skolen 631 elever, fordelt i 
25 klasser : 15 grundskoleklasser, 3 fm-klasser, 4 læseklasser og 3 mellemskole
klasser ; af klasserne var 16 blandede.

Mellemskoleeksamen blev i 1951 bestået af 18 elever. Resultatet blev: 
2 mg x , 6 mg, 9 mg? og 1 g x . Efter endt eksamen overgik 2 til gymnasiet, 9 
til realklassen og resten udmeldtes.

Realeksamen blev samme år bestået af 17 elever. Resultatet blev her: 2 
mg x , 6 mg, 4 mg?, 3 g x og 2 g.

Flidspræmier : Også i 1951 blev der uddelt flidspræmier til særlig flittige 
og interesserede elever, der gik ud af skolen. Fra realklassen fik Anne Marie 
Jensen, Kate Wulff Nielsen og Inge Storm, fra 2 fmb: Birgit Schmidt og Margit 
Hansen og fra 2 fmc : Thalie Mathisen, Lis Hansen og Inge Christensen sko
lens flidspræmier, der bestod af bøger eller fyldepenne.

Sparemærkesalget : Overl. Terkelsen har også i det forløbne år påtaget sig — 
sammen med de forskellige lærere og lærerinder — sparemærkesalget. Det ser 
ikke ud til, at den måde at spare på er forældet. Interessen og ivrigheden er i 
enkelte klasser endog meget stor. Hvis man kan få børnene opdraget til at spare 
sammen i stedet for at ødsle med småskillingerne til unyttige formål, skal det 
nok vise sig, at de engang skal se det hensigtsmæssige heri og forstå det gamle 
ordsprog om, „at mange bække små gør en stor å“. I dette skoleår blev der af 
elever her på skolen i alt købt for 7500,00 kr. sparemærker ; et meget fint re
sultat.

Dansk Skolescene: Eleverne fra 5. klasse og opefter kan blive medlemmer 
af Dansk skolescene. Kontingentet kr. 5,50 pr. elev (søskende kr. 4,50), og 
for denne billige pris får eleverne lejlighed til at se lødige teaterforestillinger, 
der bliver dem til både glæde og berigelse. Lad deres børn blive medlemmer af 
Dansk skolescene og lad dem i det nye skoleår tegne sig hos kommunelærer 
Si'. Jagd Jensen, der også i år har påtaget sig det ikke ringe arbejde at organi
sere alt skolescene vedrørende.

Fodbeklædning. Det er forholdsvis sjældent, at vore elever anmoder om 
træsko — men det sker dog af og til. Ikke desto mindre samler vi stadig ind til 
foreningen Fattige børns fodbeklædning, idet der blandt andre børn i andre af 
byens distrikter er stor trang også for den form for fodbeklædning. „Træsko
grisen“ er een gang om ugen på vandring, og efter listen over bidragydere til 
dette formål, er Prs. Charlottegades skole nr. 5 i rækken af københavnske 
skoler m. h. t. bidrag. Det er et smukt resultat, som vi først og fremmest kan 
takke vore elever for.
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Skolebespisningen fortsætter med stor tilslutning fra de klasser, der stadig 
kan få mad på skolen. Dette gælder de fem underklasser. Der får eleverne de 
normale madpakker og adskillige også „ekstra mader“ og med et tilskud af vita
min- og ascorbinpiller bliver deres behov stillet. At give eleverne sund og rigtig 
mad, vitamin- og calorieholdigt, er formålet med bespisningen på skolen.

Lejrskolen. Som meddelt i sidste årsberetning var det i år 3. em’s tur til 
at komme på lejrskole. Det var hr. Kaj Pedersen og fru Harpsøe Pedersen, 
der tog med dem til Nyborg, hvor de tilbragte 8 dage i festligt, kammeratligt 
samvær. Det blev minderige dage, der gav glæde, men også arbejde. Et lejr
skoleophold kan i mange retninger give eleverne impulser og oplevelser.

Skolepatruljen fortsatte i år med uformindsket energi. Det er en beroligelse 
for skolen og må også være det for hjemmene at vide, at eleverne på det stærkt 
befærdede strøg, hvor skolen ligger, er nogenlunde færdselssikrede. Systemet 
virker glimrende, og vi skylder de store elever tak for deres ivrighed i tjenesten.

Stipendier.
Ikke mindre end 11 elever i 4. em har i år fra Københavns kommune mod

taget stipendium på 100 kr.

Personalia.
Ved skoleårets begyndelse forflyttedes kommunelærerne Gerh. Hansen 

og T. Bøcher Knudsen til Bellahøj og Lykkebo skoler — samtidig ansattes frk. 
Edel Rasmussen som fast lærerinde og frk. Lis Fredvig som fast vikar her ved 
skolen.

Fru Ulla Miinther har i det forløbne år haft orlov og tog ophold på Grøn
land. Hun forventes tilbage til næste skoleårs begyndelse.

Sammenkomst for tidligere elever.
Da der i fjor i anledning af skolens jubilæum blev trommet sammen til fest 

for „gamle“ elever og skolens nuværende og tidligere lærere, blev den tanke 
taget op, at man skulle forsøge at samle udgåede elever een gang om året — 
den 2. søndag i februar — til kammeratligt samvær. Tilsyneladende er det en 
god ide, der her er blevet ført ud i livet — i alle tilfælde tegnede der sig også 
i år langt flere, end Gymnastiksalen kunne rumme. Under kammeratlige for
mer og ved et hyggeligt kaffebord tilbragte vi nogle fornøjelige timer med hin
anden. Der var underholdning, der var sang og taler, og vi fik lejlighed til at 
høre om de „gode, gamle“ dage, hvor alt var så helt anderledes end nu. Vi 
fortsætter igen til næste år, og et udvalg blev nedsat til fastlæggelse af pro
grammet for næste „komsammen“. Men husk : det er den 2. søndag i februar.

Skolens daglige liv.
Hvis man ville falde på at sammenligne skolen i dag med skolen bare for 

10—15 år siden, vil man ikke kunne undgå at bemærke en forskel. Dengang 
var der fasthed og præcision, orden og disciplin og kravene om en aktiv 
indsats var større.
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Meget er i tidens løb blevet forandret. Nu er man inde på, at fri udvik
ling — i alle retninger — er det bedste for børnene. Vi skal ikke ind i en dis
kussion om dette problem; men det er mit indtryk, at vi lærere her ved skolen 
nok er interesseret i frihed, men ikke i en frihed, der skaber kaos. Eleverne 
skal lære god opførsel og hensynsfuldhed ; de skal lære at forstå betydningen 
af orden og indordning ; de skal lære at kende forskel på mit og dit, lære at vise 
skånsomhed og omhu over for betroede ting og gøre det arbejde, de bliver sat 
til, og som er afpasset efter deres evner og anlæg. På mange af disse områder 
skorter det slemt for tiden, og man kan ængstes for de følger, der kan komme 
heraf. Både hjem og skole er ligesom ved at give op i spørgsmålet om aktiv 
opdragelse. Vi henvender os derfor først og fremmest til forældrene og beder 
Dem om een ting :

Værn om Deres børn. Vær interesseret i deres opdragelse, pas på, hvor 
de færdes, og hvem de omgås, vær positiv og konsekvent i Deres forhold til 
dem — og vær forvisset om, at De derigennem gavner Deres børn mest. Børn 
skal opfattes som en gave, en gave, der skal værnes om. Det at opdrage Deres 
barn er også en opgave, De ikke må skyde fra Dem. Det koster arbejde og 
lægger bånd — men det giver lykke og glæde, tryghed og tilfredshed, hvis man 
for alvor tager denne opgave op og får evner til at føre den igennem.

Prøv på det og begynd allerede i dag.
Støt skolen også i dens arbejde mod samme mål.
I øvrigt har skolens daglige liv formet sig efter de traditionelle linier — 

sådan stort set.
Vi har haft vor julefest og bal for de ældre elever ; vi har været i Metropol

teatret og set film, har været i Zoologisk have ; vi har haft Gedemarked og 
sangkoret har været på norgestur (omtales nedenfor). Alt i alt prøver vi på 
at skabe glæde og fest også uden for skoletiden.

I august måned kaldte vi atter på forældrene og endnu engang mødte vi 
en enestående beredvillighed til hjælp af enten økonomisk, praktisk eller lige
frem korporlig art. Aarsagen var, at koret havde modtaget indbydelse fra 
„Kampen barnekor“ til en uges ophold i Oslo. Sligt koster som bekendt penge, 
og vi havde derfor fået ideen til en bazar, som blev realiseret under betegnelsen 
„Gedemarked“. Ved forældrenes og lærernes hjælp fik vi lavet skolen om 
med tombolaer, æbleskivebod, biograf- og kabaretforestillinger o. m. m. For
uden forældre og lærere skylder vi tak bl. a. til „Den amerikanske ambassade“, 
Bispebjergs hospitals orkester, Leo Aagaards trio, Harmony makers, skuespil
lerinde Annie Jessen, skuespillerne Ole Monty og Erik Hansen, seminarieelev 
Knud Løwenstein samt Falcks redningskorps. Selve „Gedemarked“ viste sig 
at blive en stor succes også i økonomisk retning, idet der indkom godt 
10.000 kr.

Og så stod vi ud på norgesturen i oktoberferien. 1 3 rutebiler startede vi ialt 
80 personer. Den første dag nåede vi Färgelanda folkhögskola, hvor vi blev 
modtaget af rektor Runestamm. Næste dag videre over Halden til Oslo. Ind
kvartering, koncert i „Sentrum Kino“ i Oslo om søndagen. I ugens løb ud
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flugter til Holmekollen, stor fest på Greffneseteren, optræden i den norske 
radiofoni og i Kampen kirke. Rørende gæstfrihed mødte os fra nordmændenes 
side. På hjemvejen atter til Färgelanda, hvor vi var til svensk legestue, videre 
til Göteborg, hvor vi soldede en hel svensk krone op hver, og derfra i eet stræk 
hjem.

En god tur, mange venskaber og utallige minder rigere.
Læsestuen får besøg af adskillige elever, der under hr. Jagd Jensens le

delse og tilsyn tilbringer noget af deres fritid der til gavn og glæde for dem 
selv og til beroligelse for hjemmene.

Ekstragymnastikken og Ekstrasangen under ledelse — for gymnastikkens 
vedkommende — af fru Harpsøe Pedersen og hr. Knud Ervø, og for sangen af 
hr. Ritsmar Pedersen, har haft stor tilslutning af interesserede elever.

Også i år har foreningen „Norden“s rejselektorer besøgt skolen og gennem 
foredrag og oplæsning gjort de ældre elever bekendt med vore broderfolks na
tur og kultur.

Københavns politis færdselsafdeling har sammen med skolen ladet afholde 
en cyklistprøve for skolens elever. Resultatet var strålende. Af 106 deltagere 
bestod 60 prøven. Prs. Charlottes Gades skole var nr. 1 af de skoler, der på 
det tidspunkt havde indstillet sig til prøven.

Mona Bülow fra 4u har foræret skolen forskellige insektpræparater og 
hr. fuglehandler Wolff en abe, som skolen lod udstoppe — for begge disse 
gaver siger vi hjertelig tak.

Fra 1. april 1952 er der sket en omdannelse af pigekoret. I modsætning til 
før optages nu såvel piger fra em- som fra fm-klasserne. Da der har meldt sig 
100 piger, og der kun er plads til 75, imødeses den deraf følgende konkurrence 
med stor spænding. Koret skulle jo gerne bevare sit præg af et elitekor.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12—13 samt onsdag aften 

fra kl. 18 -19. Skolens telefon er Nora 2306. Henvendelse bedes rettet i kon
tortiden.

Skolelægen træffes mandag fra kl. 10-11.
Skolesundhedsplejersken træffes mandag, onsdag og lørdag kl. 8—11. 
Omflytningen finder sted torsdag den 19. juni efter en nærmere fastlagt 

plan.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august. Eleverne i de nye 

førsteklasser møder dog først tirsdag den 14. august kl. 10.
• Forsømmelser. Husk: Hvis et barn er sygt, skal der samme dag ske an

meldelse derom til skolen, enten skriftligt eller ved en voksens personlige hen
vendelse. Husk: Hvis et barn undtagelsesvis må forsømme skolen — og det 
ikke skyldes sygdom — må skolens tilladelse altid indhentes først (jfr. „Be
stemmelse m. v. for skolegangen i Københavns kommuneskoler“).

Skolens distrikt omfattede i 1950—51 følgende gader: Allersgade, Asnæs
gade nr. 1, Dagmarsgade 1—39 og 2—38, Fensmarksgade ulige nr. fra 63, 



Fynsgade, Gormsgade, Jagtvej 77—117 og 52—72, Nørrebrogade 98—186. 
Odinsgade, Pr. Charlottes gade fra nr. 14 og 19, Stevnsgade 18—22, Thors
gade fra 1—57 og 2—58, Thyrasgade, Ægirsgade 1—23 og 2—16, Udbygade 
15—19 og Uf fesgade.

Skolens læsestue er åben hver mandag, onsdag og fredag fra kl. 15—17. 
Eleverne kan der i fred og ro og under en lærers tilsyn læse lektier, regne op
gaver og skrive stil eller foretage sig andet læsestuearbejde. Eleverne er meget 
velkomne.

Afslutning, hvor uddeling af eksamensbeviser og præmier finder sted, 
foregår onsdag den 18. juni kl. 12| i gymnastiksalen. Alle forældre og pårø
rende indbydes.

Eksamen
afholdes i år på samme måde som i fjor. Undervisningen foregår til skole
årets slutning så vidt muligt efter klassernes almindelige skema, og forældre 
og andre i skolen interesserede indbydes til at overvære undervisningen efter 
omstående plan.

For 3. em’s vedkommende afholdes som sædvanlig årsprøve, men kun i 
to fag — og 4. em har eksamen på normal vis efter et særligt udarbejdet skema. 
Elevernes håndarbejde og tegninger er udstillet på nr. 19 og 14 den 16. og 
18. juni.
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Skolenævnet og dets virksomhed

Samarbejdet mellem skolenævn og skole har også i år været befrugtende 
for skolens arbejde. Gennem talrige skolenævnsmøder, hvor også skolens in- 
pektør og repræsentanter for lærerrådet har været til stede, er skolens forskel
lige problemer taget op til interesseret og saglig drøftelse. Vi har i skolenævnet 
stadig haft elevernes tarv for øje, og i et loyalt samarbejde med skolens per
sonale er der gjort, hvad der kan gøres, for at skabe de bedste ydre og indre 
forhold for eleverne.

Studiekredsene, hvis antal i år har været tre, har været ledet af hr. Knud 
Ervø, hr. Kaj Pedersen og hr. Ritsmar Pedersen og har haft stor og interesseret 
og levende tilslutning. Mødeprocenten har været imponerende flot — et udtryk 
for, at der har været glødende interesse om de problemer, der har været til 
behandling. Til næste år lægger vi ud igen

Endvidere har skolenævnet i år taget initiativet til to forældremøder. Den 
26. oktober holdt vice-skoledirektør Kr. Thomsen Jensen et foredrag om sam
arbejdet mellem skole og hjem. Emnet var interessant og aktuelt, og tilslutnin
gen meget stor. Bagefter lod hr. Ritsmar Pedersen pigekoret synge, hvor igen
nem forældrene fik et malende indtryk af korets dejlige og minderige norges
rejse. Den 6. marts kom programsekretær Laurits Bindslev „til mikrofonen“. 
I et blændende foredrag, ledsaget af radidemonstrationer, holdt han den des
værre for fåtallige forsamling i ånde, og der er ingen tvivl om, at de, der hørte 
foredraget, var glade for, at de var kommet på skolen den aften. Vi opfordrer 
forældrene til at give møde, når der kaldes til forældremøde ; der er altid noget 
„at få med hjem“.

Skolenævnet består af følgende medlemmer :
Fru Vilhelmine Gottschalck, Guldbersgade 127'.
Hr. Th. Christensen, Jagtvej 81 st. 
Fru Ingeborg Lemmé, Ægirsgade 11. 
Hr. Poul Andersen, Pr. Charlottes gade 26 st. 
Hr. Ernst Nielsen, Nørrebrogade 158'.

Vilhelmine Gottschalck.
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Årsafslutningen 1952
(Besøgsdage)

TIRSDAG DEN 17. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

1 u (nr. 2) kl. 8— 9
- 9—10

1 V (nr. 4) kl. 8— 9
- 9—10

1 X (nr. 6) kl. 9—10
- 10—11

2 u (nr. 2) kl. 11—12
1 - 12—13
V V (nr. 4) kl. 11—12

- 12—13
2 X (nr. 6) kl. 11—12

- 12—13
2 rp. (nr. 15) kl. 11—12

- 12—13
3 u (B. 1) kl. 8— 9

- 9—10
3 V (nr. 15) kl. 9—10

- 10—11
3 X (nr. H) kl. 8— 9

- 9—10
3 læ (nr. 5) kl. 10—11

- 11—12
4 u (nr. 7) kl. 8— 9

- 9—10
4 V (nr. 9) kl. 8— 9
ij - 9—10
K

u (nr. 13) kl. 11—12
- 12—13

5 V (nr. 13) kl. 9—10
- 10—11

5 X (nr. 9) kl. 10—11
- 11—12

1 fu (nr. 3) kl. 9 10
- 10—11

1 FB hae(nr. 10) kl. 10—11
- 11—12

I ovl. fru Marstaldansk 
dansk 
dansk ................ - - Kjær
regning...........  fru Miinther
regning...........  ovl. fru Friis
dansk ............... hr. Bent Mårtens
dans* .............. ] ovl. fru Mosdal
dansk .............. I
dansk .............. /fru Miinther
regning ........... 1

.............. I hr. Blomquist

dansk ..............Ifrk. Edel Rasmussen
dansk .............. 1
dansk .............. / - Wendelboe Jacobsen
historie ........... I J
dansk ............... ovl. frk. Disa Christjansen
regning .............. - - Marstal
dansk .............. i . ,. . fvic. hr. Vemmerdansk .............. J
dansk .............. ]frk. Astrid Pedersen
regning............J
dansk .............. ovl.hr. Kaj Larsen 1
naturhistorie ... hr. E. Eriksen J
dansk ..............
regning ...........
dansk ..............
regning...........
dansk ..............
naturhistorie ... 
dansk ..............
regning...........
dansk ..............
geografi ..........
dansk ..............
regning...........

I - Bent Martens 

ovl. fru Marstal
- hr. E. V. Olsen

- E. V. Olsen 
frk. L. Fredvig
ovl. fru Kjær

- Friis
hr. Blomquist

- Mogens Brix
I - Kaj Pedersen

hr. Mogens Brix

frk. Fredvig

hr. E. V. Olsen 
frk. A. Pedersen
- Edel Rasmussen 

hr. Blomquist
frk. Edel Rasmussen 
hr. Mogens Brix 
ovl. fru Kjær
- hr. E. V. Olsen

- Kaj Larsen

9



Lærer.

1 FC læ (B. 2) kl. 8 9 dansk ...
- 9—10 regning .

2 fa (nr. 8) kl. 8— 9 dansk ...
- 9—10 engelsk .

2 FA (B. 1) kl. 10—11 dansk ...
- 11—12 regning .

2 f læ (nr. 17) kl. 8— 9 dansk ...
- 9—10 regning .

I m (nr. 19) kl. 10—11 engelsk .
- 11—12 sang.....

III m (nr. 18) kl. 8— 9 dansk ...
- 9—10 dansk ...

ovl.hr. Ter kelsen

vic. fru D. Simonsen 
frk. A. Pedersen 
ovl.hr. Terkelsen 
hr. B. Martens

fru Nora Andersen

vie. fru D. Simonsen 
hr. Ritsmar Pedersen

ovl. fru M. Christiansen

Gæstelærer.

hr. E. Eriksen 
ovl. hr. Kaj Larsen 

fru Harpsøe Pedersen 

hr. Ritsmar Pedersen 
ovl.hr. Terkelsen

hr. Ervø

vie. hr. Vemmer 
fru Harpsøe Pedersen 

hr. Kaj Pedersen

ONSDAG DEN 18. JUNI

1 u (nr. 2) kl. 8— 9 dansk ......
- 9—10 regning ....

1 V (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ......
- 9—10 regning ....

1 X (nr. 6) kl. 8— 9 dansk ......
- 9—10 gymnastik

2 u (nr. 2) kl. 11—12 dansk ......
- 12—13 regning ....

2 V (nr. 4) kl. 11—12 dansk ......
- 12—13 regning ....

2 X (nr. 6) kl. 11—12 dansk .......
- 12—13 regning ....

2 rep. (nr. 15) kl. 11—12 regning ....
- 12—13 dansk ......

3 u (nr. 3) kl. 8— 9 dansk ......
- 9—10 regning .....

3 V (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ......
- 9—10 regning ....

3 X (nr. 11) kl. 10—11 dansk ......
- 11—12 regning ....

3 læ (nr. 5) kl. 9—10 dansk .......
- 10—11 regning.....

4 u (nr. 7) kl. 10—11 dansk ......
- 11—12 regning ....

4 V (nr. 20) kl. 9—10 dansk ......
- 10—11 historie ....

5 u (nr. 13) kl. 10—11 dansk .......
- 11—12 sang..........

5 V (nr. 13) kl. 8— 9 dansk .......
- 9—10 regning .....

ovl. fru Marstal
- M. Christiansen
- Kjær

- Miinther
hr. Bent Martens
- Blomquist 

ovl. fru Mosdal
hr. Ritsmar Pedersen

fru Miinther

hr. Blomquist

frk. Edel Rasmussen

- Wendelboe Jacobsen 

ovl. frk. DisaChristjansen
- fru Marstal

vie. hr. Vemmer
frk. Wendelboe Jacobsen

- A. Pedersen

ovl. hr. Kaj Larsen
frk. A. Pedersen
hr. B. Martens 
ovl.hr. E. V. Olsen
- fru Marstal ’

hr. Ritsmar Petersen J 
ovl.hr. E. V. Olsen
- fru Mosdal

Ü

frk. Wendelboe Jacobsen 
hr. Mogens Brix
frk. Fredvig
ovl.hr. Terkelsen

hr. B. Martens

hr. E. Eriksen
- Kaj Pedersen
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Lærer. Gæstelærer.

5 X (nr. 9) kl. 10—11 dansk ........... .. ovl. fru Kjær hr. Mogens Brix
- 11—12 geografi ........ .. frk. Fredvig - E. Eriksen

1 fu (nr. 3) kl. 10—11 dansk ........... .. hr. Blomquist frk. Fredvig
- 11—12 engelsk ......... .. vic.hr. Vemmer ovl.hr. Kaj Larsen

1 FB læ(nr. 9) kl. 8— 9 dansk ........... .. hr. Kaj Pedersen - fru Mosdal
- 9—10 gymnastik .... - Ervø fru Nora Andersen

1 FC læ (B. 2) kl. 8— 9 dansk ........... .. ovl.hr. Terkelsen frk. Fredvig
- 9—10 historie ......... .. hr. E. Eriksen ovl. fru Kjær

2 fa (nr. 8) kl. 10—11 regning......... .. ovl. fru Mosdal frk. Edel Rasmussen
- 11—12 naturhistorie . .. fru Harpsøe Pedersen fru Nora Andersen

2 FA (B. 1) kl. 9—10 dansk ........... .. ovl.hr. Terkelsen ovl.hr. E. V. Olsen
- 10—11 historie ......... .. hr. E. Eriksen hr. Ritsmar Pedersen

3 f læ (Gy.) kl. 9—10 gymnastik .... .. fru Harpsøe Pedersen frk. E. Rasmussen
(nr. 17) - 10—11 dansk ........... - Nora Andersen fru Miinther

I m (nr. 19) kl. 8— 9 dansk ........... .. ovl. fru M. Christiansen hr. Ervø
- 9—10 regning ......... - hr. Kaj Larsen - Ritsmar Pedersen

IH m

J

(nr. 18) kl. 8— 9
9— 10

tysk ..............
tysk ..............

}hr. Mogens Brix
.. > vie. fru D. Simonsen

Pr. Charlottes Gades skole, maj 1952.

Alfred Lanritzen.


