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Skoleautoriteterne
Sognerådsformand :

Gårdejer Karl Larsen, Grønholt.

Skolenævn:
Hotelejer Kaj Strandberg, formand.
Pastor J. Juul, Grønholt.
Fru Grethe Rasmussen, Asminderød.

Skolekommission :
Parcellist Mogens Jensen, Grønholt, formand.
Fru Edith Nyboe Andersen, Humlebæk.
Kriminalbetjent Karl Andreasen, Humlebæk.
Pastor J. Juul, Grønholt.
Landsretssagfører Jørgen Linde, Fredensborg.
Forstander Johs. Petersen, Fredensborg.
Forpagter Aage Thomsen, Krogerup.
Fuldmægtig A. Hemmingsen, Humlebæk, (valgt af skolenævnet).
Hotelejer Kaj Strandberg, Fredensborg, (valgt af skolenævnet).

Skoleudvalg:
Landsretssagfører Jørgen Linde, Fredensborg, formand.
Blikkenslagermester G. Heinrichsen, Asminderød.
Pantefoged W. Lyck, Humlebæk.
Gårdejer Aug. Petersen, Asminderød.
Overlærer fru E. Sørensen, Asminderød.

Fælleslærerrådsformand og formand for
Fredensborg skoles lærerråd:

Overlærer H. Dall.

Skoleinspektøren
træffes på skolens kontor hver skoledag fra kl. S—9 
samt fredag kl. Í7—18. Telf. nr. ^2.
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M. Sørensen,
R. af Dbg.

* 23. marts 1884 — t 6. juli 1957. 
Skoleinspektør ved Fredensborg kommune- og realskole 

1. april 1921 — 31. marts 1951.

Lørdag den 6. juli 1957 spredtes budskabet om, at f/w. skoleinspektør M. Sørensen 
—■ efter nogen tids svagelighed — var afgået ved døden. Jordfæstelsen fandt sted 
onsdag den 10. juli fra Asminderød kirke.

Skoleinspektør M. Sørensen var født den 23. marts 1884 i Visborg sogn i Himmer
land som søn af smed M. P. Sørensen og tog lærereksamen i 1906 fra Ranum Stats
seminarium. Efter virksomhed i 1906—08 på Samsø Realskole, i 1908—11 ved Aal
borg Katedralskoles forberedelsesskole og senere 1911—21 ved Aalborg kommunale 
skolevæsen blev M. Sørensen 1. april 1921 ved kgl. resolution overlærer (skoleinspek
tør) ved Fredensborg Centralskole.

I 30 år var skoleinspektør M. Sørensen leder af Fredensborg skole. Ved hans til
træden var der 5 lærerkræfter og 180 elever. De mange år gav en jævn, men ubrudt 
voksende vækst fra 5 til 24 lærerkræfter, de 180 elever blev til 650. Her blev hans 
manddomsgerning, og med sine rige evner fik han lejlighed til at være den, der skulle 
være den prægende i en usædvanlig udvikling i et frodigt og taknemmeligt arbejdsfelt. 
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Ved dygtig og forstående ledelse lykkedes det. ham at gennemføre udvidet undervis
ning i folkeskolens ældste klasser, hvorved grunden blev lagt til eksamensafdelingen, 
og det første hold elever kunne dimitteres med Almindelig forberedelseseksamen i 
1929. Senere fulgte en omfattende udvidelse af skolen efter nedlæggelsen af de om
liggende landsbyskoler i 1940 sammen med arbejdet med gennemførelsen af skole
lovens krav i skoleloven af 18. maj 1937. Skoleinspektør M. Sørensen var den myndige 
og meget dygtige skoleleder, der ikke blot søgte at skabe gode ydre rammer for 
skolens virksomhed, men det lå ham stærkt på sinde at give sin skole — og dermed 
sine elever — et indre rigt udviklende liv. Også uden for skolen blev der kaldt på 
ham — her skal blot nævnes oprettelsen af Folkebiblioteket, en opgave, der var ham 
en hjertesag, og hvor han — som på så mange andre felter — udøvede en pioner
gerning. Ved Fredensborg skoles 50 års jubilæum — hvor skoleinspektør M. Sørensen 
ikke kunne være med på grund af sygdom — blev der givet udtryk for megen tak
nemmelighed for hans virke gennem årene —• som en taler udtrykte sig »skoleinspek
tør Sørensen sled sig op i skolens tjeneste«.

Med sine rige evner som menneske og lærer, dybt rodfæstet i lykkelige, men i det 
ydre fattige barndomsår, med sin stærke kundskabstrang og sin levende interesse for 
bogens og musikkens verden, med sin kærlighed til børnenes og skolens verden fik 
M. Sørensen rig lejlighed til at præge Fredensborg skole i en menneskealder — med 
dybe, varige spor.

I skolens historie vil hans navn sent glemmes.

H. B. Skou
* 7. juli 1888 — t 21. november 1957.

Lærer ved Fredensborg kommune- og realskole
1. april 1940 — 30. september 1957.

Efter længere tids sygdom af gik pens, overlærer H. B. Skou ved døden den 21. no
vember 1957 på Bispebjerg hospital.

Overlærer H. B. Skou virkede ved Fredensborg skole fra 1940—1957. Før ansæt
telsen her ver overlærer Skou lærer ved Langstrup skole fra 1927 og blev ved ned
læggelsen af landsbyskolerne her i kommunen ansat ved Fredensborg skole. Før sin 
ansættelse ved Langstrup skole ver overlærer Skou i en årrække bestyrer af Den pri
vate forberedelsesskole i Viborg.

For Fredensborg skole kom det til at betyde, at overlærer Skou fik sit virke her i 
17 år. I kraft af sin omfattende faglige viden, sine store pædagogiske evner og sin 
rige kærlighed til eleverne var han en meget dygtig, respekteret og afholdt lærer. 
Hr. Skous yndlingsfag var dansk, naturhistorie og småsløjd, og han nåede her resulta
ter, der kunne stå som lysende eksempler for andre.

Ved mindesammenkomsten på Asminderød kro efter jordfæstelsen blev der givet 
smukke udtryk for overlærer H. B. Skous virke ved kommunens skoler.
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Susanne Ritzaus mindelegat
Legatet uddeltes ved afslutningen i juni 1957 til Kirsten Gottschalk Jensen, 5. b.

Overlærer H. B. Skons legat
Fru overlærer H. B. Skou har den 3. marts 1958 oprettet et legat på 3.000 kr. 

Legatets navn er: Overlærer H. B. Skous legat.
Renten af beløbet skal efter lærerrådets bestemmelse uddeles ved den årlige 

skoleafslutning til en mandlig og/eller kvindelig elev, der har vist det bedste 
kammeratskab i skoletiden.

Legatet uddeles første gang ved årsafslutningen den 25. juni 1958.
Lærerrådet og skolens leder har overfor fru Skou udtrykt skolens bedste tak 

for den smukke tanke ved oprettelsen af legatet.

En jubilar fra 1933 skriver —

Jubilæum
1933—1958

Vi samledes for at opfriske minder — 
drenge som mænd og piger som kvinder —

Det var med megen spænding, jeg så hen til den 29. marts i år, hvor jeg 
skulle mødes med de fleste af mine tidligere klassekammerater, som jeg ikke 
havde set, siden vi tog præliminæreksamen i foråret 1933.

Det blev en virkelig oplevelse. Vi samledes 9 af oprindelig 13 elever hos over
lærer fru Sørensen i vor gamle klasselærers hjem. Vi fik en hjertelig modtagelse, 
som gjorde, at denne gensynsdag fik den rette indledning og fortsatte som en 
hyggelig mindernes og kammeratskabets fest, der først sluttede omkring ved 
midnatstid, hvor vi tog afsked med hinanden efter at have hygget os ved en 
middag på hotel »Prinsen«.

Men inden vi nåede så langt, havde vi haft lejlighed til at træffe vore tidligere 
lærere, som endnu er ved skolen, og den nuværende skoleinspektør, hr. Mailand. 
Vi havde lettere ved at genkende dem, end de os. Morsomt var det med dem at 
genopfriske de ting, som vi særligt huskede fra deres timer. En gennemgang af 
skolen var overraskende. Hvor var den blevet flot, næsten ikke til at kende, og 
næsten for flot, følte man inderst inde. Egentlig ønsker man vist at træffe alt 
uforandret! Facaden mod Asminderødgadc var det. Men borte var den gamle, 
gule gymnastiksal, hvor vi svang pigerne i de herlige, gamle folkedanse. (Det var 
første gang, jeg havde høj hat på, lånt af pastor Eilskou-Holm; den »smækkede« 
sammen under kolbøtte.) Borte var overlærer Sørensens lejlighed på første sal, 



hvor vi flere aftener var indbudt til at høre de gamle mestres værker spillet. 
Borte var overlærerens have, som vi i ældste klasse ofte fik lov at spadsere i, 
når vejret og andet tillod det. Jo! Når man havde overlærer Sørensen som klasse
lærer, blev der sørget omhyggeligt for, at man fik andet med sig fra skolen end 
blot og bar tør skolelærdom. Det er vi ham stadig alle taknemmelige for, og det 
kom gentagne gange til udtryk i de taler, som blev holdt på denne vor mindernes 
dag. Vi følte os altid og føler os stadig som hans børn.

Naturligvis diskuteredes også skole, og dermed den nye skoleordning. Jeg kunne 
fristes til at sætte nye i gåseøjne, for det var jo netop denne ordning, som nu for 
mere end 30 år siden var ved »Fredensborg kommune- og realskole«, hvor vi i de 
to første realklasser havde fælles timer med folkeskolens ældste klasser. Mange 
er i dag i tvivl om, hvorvidt dette vil være til gavn eller skade for eleverne. Kun 
fremtiden kan vise det. Det kræver sikkert megen forståelse fra ledelsens og 
lærernes side, om denne ordning skal blive succesrig og ikke føre til for megen 
gnidning mellem de børn, der skal læse videre, og folkeskoleeleverne. Dette blev 
i sin tid lykkelig undgået under overlærer Sørensens dygtige og forstående ledelse.

V. Børup, ingeniør.

Af skolens dagbog —
12. august Det nye skoleår begyndte.
14. august—3. fri mellem og 2. fri mellem ab på lejrskole ved Store Havelse strand
21. august under ledelse af lærerinderne fru Thrane og frk. Mølgård Jensen, vice- 

inspektør E. Bjerregaard og lærer K. Kristensen. Som sædvanlig ekskur
sioner, udflugter m. m. Besøg af forældrene om søndagen.

28. august Skoleudflugt for de store til Vordingborg.
2. septbr. Skoleudflugt for de små til Helsingør (Sommariva).
3. septbr. Skoleinspektørerne i Frederiksborg amt afholdt årsmøde på skolen.

11. septbr. 2. emb. ekskursion til Kulien under ledelse af lærer H. Dragsberg.
20. septbr. Skolen lukket — lærerne på kursus i Helsingør.
24. septbr. 4. real ab og 3. fri mellem i København under ledelse af viceinspektør 

M. Christiansen, overlærer A. Romose og lærerinde fru E. Thrane. Besøg 
hos General Motors — Carlsberg — Nationalmuseet — Politiken —■ Folke
teatret (Den politiske Kandestøber).

30. septbr. Konsulent Poul Ussing fra Rådet for større Færdselssikkerhed instruerede 
skolens elever i skolegården. Indførelsen af skolepatruljer.
Samme aften forældremøde i gymnastiksalen i anledning af indførelsen 
af skolepatruljer — med konsulent Poul Ussing som taler.

Skoleidrætsdagen i september måtte aflyses på grund af de mange regnvejrsdage.
5. oktober 2. emb på besøg på gasværket under ledelse af hr. J. Ambjørnsen.

2. b. på besøg i Zoologisk have i København under ledelse af fru L. Liebst.
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22. oktober 4. real ab, 3. ab og 3. fri mellem overværer opførelsen af »Den indbildt 
syge« på Det ny Teater.

24. oktober Forældreforeningen og skolen afholdt forældremøde i gymnastiksalen i 
anledning af FN-dagen med kontorchef Kjeld Juni, Mellemfolkeligt Sam
virke, som taler. Endvidere vistes filmen »Grænseløse verden«. Fælles 
kaffebord — elever fra 4. real ab og 3. fri mellem deltog i mødet.

29. oktober Skolen fik af Dansk Skibsadoption tildelt m/s »Susanne Skou« med styr
mand Kaj Fynsk som kontaktmand.
2. fri mellem a — overlærer fru E. Sørensen — korresponderer derefter 
med skibet.

6. novbr. Lærer Flensted-Jensen viste filmen »Flik-flak« for skolens elever. 
Filmen vistes samme aften for forældre og aftenskolens elever.

13. novbr. Indskrivning af nye elever til 1. klasserne — 57 elever blev indskrevet — 
tallet senere steget til 73.

15. novbr. Undervisningsinspektør, cand. mag. Leif Busk inspicerede undervisningen 
i dansk, historie og religion i eksamensskolen.

22. nov. og 3. emab og 3. fri mellem opførte komedien »Et Folkesagn« under instruk-
23. novbr. tion af overlærerne C. E. Jacobsen og fru E. Sørensen. Efter forestillin

gerne skolebal, hvor lærerne H. Bæk og B. Pehrson sørgede for musikken.

26. novbr.

29. nov. og
30. novbr.

10. decbr.

4. real ab, 3. emab og 3. fri mellem overværede Landsskolescenens opfø
relse af »Anne Franks dagbog« på Frederiksborg byskole i Hillerød. 
Skolekomedie for skolens ældste klasser samt gamle elever.
Efter forestillingerne skolebal — sidste aften med musik af »Perido Street 
Warmers« fra Nyborg.
4. real ab, 3. emab og 3. fri mellem overværede opførelsen af »Glasmena
geriet« i Tivolis koncertsal.
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21. decbr. Juleafslutning i pigernes gymnastik for grundskolens 3 yngste klasser
ved skoleinspektøren. Resten af klasserne var derefter til gudstjeneste 
i Asminderød kirke, hvor pastor J. Juul talte.
2. fma modtog iøvrigt samme dag en smuk lampet som gave fra adoptions
skibet »Susanne Skou«, ligesom skibsreder Ove Skou sendte klassen en 
stander.
Klassen havde længe før jul haft travlt med at fremstille gaver til 
»Susanne Skou«s besætning klassen sendte over radioen en julehilsen 
til skibet.

9. januar Folkskollärare Tage Gutk fra Långshyttan gæstede skolen som svensk 
rejselektor — Nils Holgerssons vidunderlige reise — desuden filmen: 
På vandring i Dalarna. Fri mellem og eksamensskolen deltog i arrange
mentet.

15. januar—2. fma elever på erhvervsorientering på forskellige arbejdspladser som 
22. januar et led i erhvervsvejledningen. Fordelingen blev forestået af klasselæreren.

overlærer fru E. Sørensen.
3. februar Den årlige tuberkulosekontrol (1. og 7. årgang samt afgangsklasserne).
6. februar 4. real ab, 3. emah og 3. fri mellem overværede opførelsen af »Coppelia« 

på Del ny Teater.
10. februar Skolen lukkede kl. 12 på grund af voldsom snestorm.
11. februar Ingen skolegang på grund af snestormens virkninger dagen før — skolens 

ene fyr strejkede desuden.
20. februar Erhvervsvejlederen, lektor Nikolaisen, Hillerød, besøgte fri mellems 

klasser.
25. februar I forbindelse med Forældreforeningen afholdt skolen forældremøde i

gymnastiksalen med forlagskonsulent Thrue Møller som taler — »Eksamen 
eller protektion«. Før foredraget underholdt skolens sangkor under ledelse 
af lærer Børge Pehrson. Efter kaffebordet vistes filmene »Ungdom og 
bøger« og »På lejrskole«. Mødet havde god tilslutning — 125 deltagere.

27. februar Skolen lukkede kl. 13 på grund af snestorm.
1. marts Skolepatruljernes medlemmer til fest på Gurrevejens skole i Helsingør — 

arrangeret af Rådet for større Færdselssikkerhed.
5. marts Erhvervsvejlederen besøgte de to 4. realklasser.

12. marts Filmen »Kongen bød —« — Stavnsbåndsfilmen — vistes i gymnastiksalen
for 5. klasserne — 4. real.

26. marts og Forældredage med god tilslutning — navnlig i de mindre klasser. End-
27. marts videre gymnastikopvisninger som afslutning på vinterens arbejde.
29. marts Dimissionsholdet fra 1933 — 4. real — besøgte skolen i anledning af

25 års jubilæet og nedlagde en krans på deres gamle klasselærers grav — 
afdøde skoleinspektør M. Sørensen.

31. marts Forældremøde for 5. klassernes forældre i gymnastiksalen i anledning af
den forestående optagelsesprøve til 1. em i april. Efter skoleinspektørens 
indledning i gymnastiksalen var der klasseforældremøder i de respektive 
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klasser, hvor forældrene havde lejlighed til at tale med dansk- og regne
lærerne.

9. april Skolens elever fotograferedes — klassevis.
14. april Skolepatruljemedlemmerne Torsten Buchardt Christensen, 3. ema, og Ole 

Bergmann, 3. emb, udnævntes til patruljeførere.
15. april 4. reals piger gymnastikopvisning med skolens gamle elev, gymnastik- 

lærerinde, frk. Elisabeth Hasselager, Viborg, som censor.
4. reals drenge havde ligeledes gymnastikopvisning — med lærer K. Kri
stensen som censor.

16. april Skolen lukket i anledning af tronfølgerens fødselsdag.
24. april— Optagelsesprøven til 1. em. Af 59 elever optoges 52.
25. april 5b besøgte Zoologisk have i København under ledelse af lærerinde, fru 

L. Liebst.
4. maj Skolen illumineret.
6. maj— 4. real skriftlig eksamen.

12. maj
13. maj— Skolemodenhedsprøverne afholdtes.
19. maj
17. maj 4. real begyndte mundtlig eksamen.
29. maj Sammenkomst i pigernes gymnastiksal for elever, der skal udskrives.

Foredrag og underholdning ved viceinspektør Cornelins, Nakskov. Tale 
af skolekommissionens formand. Børnekoret medvirkede. Fælles kaffe
bord. Ca. 120 elever og forældre deltog.

10. juni 3. em begyndte de skriftlige årsprøver.
11. juni 2. em begyndte de skriftlige årsprøver.
12. juni— De skriftlige årsprøver i folkeskolen begyndte.
13. juni
16. juni De mundtlige årsprøver i eksamensskolen begynder.
20. juni - Mundtlige årsprøver i hele skolen.
23. juni
25. juni Skoleåret slutter afslutning i pigernes gymnastiksal kl. 10,30.

Statistik
Antal elever i året 1957 : 
eksamensskolen 
fri mellemskole 
grundskolen 
hjælpeskolen
hele skolen
Antal klasser

h

1. januar 1957 31. december 1957
144 184
101 91
503 491

25 26
773 792

35 36



Elevernes forsømmelser: 
Antal forsømte dage i alt 
på grund af sygdom 
anden lovlig grund 
uden lovlig grund
I alt

år 1957

9399
920

85
10404

år 1956

7613
1168

270
9051

Hver elev har forsømt i gennemsnit 
på grund af sygdom 
anden lovlig grund 
uden lovlig grund

I alt

Antallet af forsømmelser 
udgør i % af skoledagene: 
på grund af sygdom 
anden lovlig grund 
uden lovlig grund

I alt

år 1957
12,29 dage
1,20 » ♦)
0,11 »

13,60 dage

år 1957

*) heraf med forud indhentet 
tilladelse af skolen:

Skoledagenes antal i 1957: 238.

år 1956
10,23 dage
1,57 » *)
0,36

12,16 dage

år 1956

5,11 % 4,28 %
0,51 % 0,66 %
0,04 % 0,15 %

5,66 % 5,09 %

år 1957

0,81 dage

år 1956

0,94 dage

Oversigt over elevernes gennemsnitlige forsømmelser i årene 1952—1957.
Hver elev har forsømt i gennemsnit: 1952 1953 1954 1955 1956 1957
på grund af sygdom dage: 12,82 11,86 14,59 10,37 10,23 12,29
anden lovlig grunde dage: 1,73 1,50 1,74 2,21 1,57 1,20
uden lovlig grund dage: 0,26 0,41 0,90 0,49 0,36 0,11
I alt pr. elev dage: 14,81 13,77 17,23 13,07 12,16 13,60

Skolelægeundersøgelserne 1956—57: drenge piger
Ialt .................................................................................................... 359 347
Henvist til behandling hos egen læge................................................. 76 66
Calmettevaccinerede (før og under skolegangen) ....................... 335 321
Difteri- og stivkrampevaccination mangler hos............................... 51 29

Karen Lous.

12



Skoletandplejen.
Sognerådet udsendte den 1. maj 1958 nedenstående skrivelse til forældrene.

Cirkulæreskrivelse vedrørende skoletandpleje.
Det meddeles herved, at sognerådet har vedtaget at yde refusion af tandlæge

udgifter til børn i den skolepligtige alder, og som er indskrevet ved kommunens 
skoler.

Ordningen træder i kraft fra 1. april 1958.
Refusion kan ydes til følgende former for behandling:

1. Tandfyldning (cement, emaljecement, amalgam).
2. Rodbehandling og rodfyldning.
3. Tandrensning.
4. Tandudtrækning.
5. Lokalbedøvelse, kun ved tandudtrækning.

Refusionsbeløbet udbetales efter følgende skala:
Udgifter indtil kr. 30,00 refunderes fuldt ud.
Udgifter mellem kr. 30,00 og kr. 60,00 refunderes med kr. 30,00.
Udgifter over kr. 60,00 refunderes med 50 %.

Det bemærkes, at det er den udgift, der fremkommer, når eventuelle tilskud fra 
sygekasser er fradraget på regningen, som danner grundlaget for den refusion, 
der udregnes.

Begæring om refusion af tandlægeregning må fremsættes overfor kommunekon
toret i Fredensborg. Der må afleveres specificeret og af tandlægen kvitteret regning.

Fremsættelse af begæring om refusion må, for at begrænse administrationsudgiften 
ved ordningen, ske i tiden 1.—15. juli for behandlinger i 1. halvår og i tiden 1.-—15. 
januar for behandlinger i 2. halvår.

Fremkommer refusionskravet for det senest forløbne kalenderår efter 1. februar, 
vil refusion ikke blive ydet.

Regninger for samme barn indenfor samme kalenderår vil blive sammenlagt og 
refusionen beregnet efter den sammenlagte regnings beløb.

Skolesparekassen: (hovedkasserer, viceinspektør M. Christensen).
Det i år opsparede beløb udgør kr. 22.155,56, der er indsat i Frederiksborg amts 

spare- og lånekasse.
79 % af eleverne er sparere. Skolen har i år modtaget kr. 186,00 fra styrelsen for 

Fredensborg sparekasses legat af 1902. Princippet uddeling til de flittigste sparere 
følges vedblivende. Skolen bringer institutionen sin bedste tak for legatet.

Børnebiblioteket: (bibliotekar, overlærer A. Romose).
1957/58: 1956/57:

Antal lånere: 290 330
Antal udlån: faglitteratur 1610 1747

skønlitteratur 6079 6107
i alt 7689 7854

Læsestuebesøg : 1957/58: 1282 elever, 1956/57: 1436 elever.
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Skolepatruljerne :
Patrulje nr. 1.

Patruljefører: Torsten Buchardt Christensen, 3. ema.
Medlemmer: Jens Oscar Andersen, 3. emb.

Grethe Sørensen, 2. ema.
Hanne Jakobsen, 2. emb.

Tilsynshavende med patruljen: Overlærer S. A. Nielsen.
Patrulje nr. 2.

Patruljefører: Ole Bergmann, 3. emb.
Medlemmer: Bent Jacobsen, 3. ema.

Lau Ulrik Gerdes, Í. ema.
Stella Staal, 1. fmb.

Tilsynshavende med patruljen: Lærer .1. Ambjørnsen.
Desuden har Finn Thomsen, 2. fma, og Anni Nielsen, 2. fmb, været medlemmer 

af patrulje nr. 2 — indtil deres udskrivning af skolen den 31/3 1958.

Dansk skibsadoption.
Skolen adopterede den 29. oktober m/s »Susanne Skou« — rederiet Ove Skou — 

gennem Dansk skibsadoption.
2. fma — overlærer fru E. Sørensen — korresponderer med skibet.
Skibets kontaktmand med skolen — styrmand Kaj Fynsk.

Erhvervsorientering :
Som et led i erhvervsvejledningen har eleverne i 2. fri mellem a i tiden 15/1—22/1 

1958 været udsendt til nedennævnte arbejdspladser:
Hr. manufakturhandler Elof Petersen, optagelseshjemmet LUNDELY, damefrisør 

fru Eva Jensen, Jernbanegade, fabrikant, fru Hansen, Olaf Poulsens Allé 8, dame
frisør fru Rode, Jernbanegade, hr. murer Volmer Jensen, Øerne, hr. smedemester 
Jakobsen, Vinkelvej, hr. snedker Harrishøj-Larsen, Dronningens Kovang, hr. meka
niker Rode, Lyhnesvej, hr. bagermester Elith Knudsen, Jernbanegade, hr. maler
mester Ernst Petersen, Asminderød, hr. gårdejer Leif Christensen, Langstrup, hr. 
blikkenslagermester Helmer Petersen, Asminderød, ORA tanken, Endrupvej, og hr. 
tømrer Jørgensen, Tinghusvej 17.

Skolen skal her udtrykke sin bedste tak til de forskellige principaler for velvilje 
og imødekommenhed ved dette nye arrangement.

Undervisningen af læsesvage elever:
25 elever har i årets løb modtaget undervisning.
Undervisningen er givet af overlærer frk. A. Bro, lærerinde fru G. Kristensen 

og overlærer S. A. Nielsen — dels i skoletiden og dels før skoletiden.
Antallet af undervisningstimer til undervisning af læsesvage elever udvides iøvrigt 

i det kommende skoleår — i alt fra 9 ugentlige timer til 12 om ugen.
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Lærerpersonalet

Afsked :

Ansat i nuv.
Ansat her embede

1. Mailand, H. skoleinspektør 1.10.1951 1.10.1951
2. Christiansen, M. viceinspektør 1.10.1928 1. 8.1956
3. Christensen, E. Bjerregaard do. 1. 9.1948 1.11.1956
4. Bro, Agnes, frk. overlærer 1. 1.1924 1. 4.1946
5. Dall, H. L. do. 1. 5.1922 1. 4.1946
6. Jacobsen, C. E. do. 1. 9.1933 1. 1.1958
7. Jensen, H. Bay, frk. do. 1. 3.1926 1. 9.1951
8. Nielsen, S. A. do. 1. 8.1933 1. 8.1957
9. Romose, A. do. 1.12.1927 1. 8.1947

10. Sørensen, E., frue do. 1. 3.1932 1. 5.1954
11. Ambj ørnsen, J. lærer 1. 4.1956 1. 4.1956
12. Bruun, J. do. 1. 9.1953 1. 9.1953
13. Bæk, H. do. 1. 8.1957 1. 8.1957
14. Dragsberg, H. do. 1.10.1954 1.10.1954
15. Engelbret-Pedersen, S. do. (aspirant) 1. 3.1957 1. 3.1957
16. Jørgensen, J. do. 1. 5.1949 1. 4.1951
17. Kristensen, K. do. 1.11.1940 1. 8.1944
18. Langhoff, V. do. 1. 8.1956 1. 8.1956
19. Midtgaard, E. do. 1. 8.1956 1. 8.1956
20. Pehrson, B. do. 1.10.1955 1. 1.1958
21. Sunesen, M. do. 1. 4.1953 1. 4.1953
22. Ledigt. do.
23. Andersen, E., frue lærerinde 1. 9.1954 1. 9.1954
24. Hansen, H. Stentebjerg, frue do. 1. 8.1953 1. 8.1955
25. Jensen, P. Mølgaard, frk. do. 1. 8.1953 1. 8.1953
26. Kristensen, G., frue do. 1. 4.1934 1. 5.1937
27. Liebst, L., frue do. 1. 2.1957 1. 2.1957
28. Nielsen, I., frk. do. 1. 7.1949 1. 7.1949
29. Talleruphus, D., frue do. 1. 9.1937 1. 4.1940
30. Ledigt. do.
31. Ledigt. do. læst som overtimer
32. Ledigt. timelærer læst som overtimer
33. Midtgaard, K. M., frue timelærerinde 1. 3.1957 1. 3.1957
34. Pehrson, I., frue do. 1. 8.1955 1. 8.1955

Overlærer H. B. Skou med pension fra 30. september 1957.

Ansættelser:
Lærer S. A. Nielsen ansat som overlærer fra 1. august 1957.
Lærer C. E. Jacobsen ansat som overlærer fra 1. januar 1958.
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Førstelærer ved Stepping skole H. Bæk ansat som lærer fra 1. august 1957.
Aspirant til fast lærerembede B. Pehrson ansat som lærer fra 1. januar 1958.

Forflyttelse :
Lærerinde fru E. Thrane ansat som lærerinde ved Sorø komm, skolevæsen fra 

1. december 1957.

Orlov:
Lærerinde fru E. Andersen har med undervisningsministeriets tilladelse orlov i 

tiden 1. september 1957—31. august 1958.

Forventet afsked:
Lærerinde fru E. Andersen søger afsked fra 31. juli 1958.
Timelærerinde fru I. Pehrson søger afsked fra 31. juli 1958.

Forventet forflyttelse:
Lærer B. Pehrson forventes ansat som lærer i sang og musik ved Hjørring private 

seminarium fra 1. august 1958.

Vikarer:
Følgende har vikarieret under sygdom og vakance m. m. :
Vikar, frk. H. Birkkjær, Reerstrup pr. Kvistgaard, lærerinde fru H. Bruun, Lange

rød, stud. med. Jørgen Dall, Asminderød, seminarieelev, frk. B. Haahr, Risskov, 
lærerinde, frk. I. Henriksen, Kagerup, lærer Børge Jensen, Asminderød, pastor 
J. Juul, Grønholt, skolebetjent M. Kongslund, Fredensborg, og stud. mag. frk. Birte 
Toft Nielsen, Humlebæk.

Praktikanttjeneste :
Seminarieelev frk. Grethe Rohlin Nielsen, Haslev, 1/5—25/6 1958.

Kursus :
Årskursus: Lærer J. Bruun kursus i zoologi og lærer B. Pehrson kursus i sang

og musik på Danmarks Lærerhøjskole.
Korte kursus: Lærerinderne fru G. Kristensen og I. Pehrson kursus i gymnastik i 

København. Overlærer fru E. Sørensen kursus i erhvervsvejledning 
på Den sociale skole i København.
Lærerpersonalet har desuden deltaget i et af amtets lærerkredse 
arrangeret kursus på Gurrevejens skole i Helsingør.

Den engelske skole:
Elever fra »College of Physical Education« har gennem samarbejde med skolens 

forstander Sv. Holtze og lærerinde fru G. Kristensen samt viceinspektør E. Bjerre
gaard deltaget i undervisningen i gymnastik af skolens elever.
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Beskikkede censorer:
Viceinspektør M. Christiansen (geografi) og overlærer S. A. Nielsen (engelsk) 

i eksamensterminen maj—juni 1958.

Undervisning efter skoletid:
Lærer E. Midtgaard blokfløjtespil og lærer B. Pehrson korsang.

Skolens benyttelse efter undervisningstid.
Livgardens detachement har under majestæternes ophold på slottet benyttet 

drengenes gymnastiksal.
Følgende skoler og foreninger har benyttet lokalerne:
Fredensborg Handelsskole, Fredensborg tekniske Skole, Den kommunale Aften- 

og Ungdomsskole, Fredensborg Tennis- og Badmintonklub, Fredensborg Boldklub 
og Idrætsforening, Fredensborg Roklub, Danske Kvinders Beredskab, Husholdnings
foreningen, Arbejdernes Oplysnings Forbund, Arbejdersamaritterne, Hjemmeværnet, 
Asminderød sogns Husmandsforening, Civilforsvaret og pigespejderne. Endvidere 
har Frederiksborg Amts Gymnastikforening benyttet lokaler i forbindelse med op
visninger på Stadion.

Gaver til skolen.
Ole Bergmann, 3. emb: 1 vildand.
Carsten Eriksen, 4. real a: 1 guldfasan.
Musiklærer Bastholm: 1 billede af fregatten »Jylland«.
Giverne bringes skolens bedste tak.

Gaver fra skolen til lejrskolen i St. Havelse.
Skolen har den 27. september 1957 skænket lejrskolen i St. Havelse en ny gongong 

som tak for mange elevers ophold gennem årene.
Lærer K. Kristensen og skoleinspektøren overrakte gaven til direktionen for 

Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse i Hillerød.

Kommunens udgifter til skolevæsenet i 1956—57
(begge skoler)

1. Lærerlønninger ............................
Vikarer .........................................

660.419,41
41.054,62

(1955-56)
573.775,45

48.694,76

Tilskud fra stat og amt................
701.474,03
434.923,33 =

622.470,21
266.550,70 393.784,17 = 228.686,04

2. Skolebetjentene ............................ 25.254,56 23.576,47
Pensionsforsikr. <- indbetalt bidrag 2.007,69 1.983,26
Pensioner ..................................... 9.098,40 = 36.360,65 8.409,60 = 33.969,33
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3. De faste ejendomme:
Vedligeholdelse ............................ 50.412,43 31.731,70

125.829,08
53.596,76

211.157,54
4.468,28 = 206.689,26

Forrentning .................................. 123.916,82
Afskrivning .................................. 48.074,76

222.404,01
216.955,73Indtægter ..................................... 5.448,28 =

4. Skolelæge ...................................... 7.738,58
Skoletandpleje.............................. 0,00

7.738,58
Tilskud fra amtet ....................... 0,00 = 7.738,58

7.031,87
5.109,58

12.141,45
492,00 = 11.649,45

5. Inventar og materiel...................................... 26.754,18 39.579,27

6.

7.

Brændsel, belysning og vandforsyning.......  
Undervisningsmidler, kontorhold samt ren
gøring og rengøringsmidler .......................
Befordring af skoleelever ......... 36.618,04

Tilskud fra amtet ........................ 18.121,76 =

57.840,36

141.851,74

18.496,28

31.891,66

15.945,82

55.995,41

116.595,56

15.945,84
8. Udgift til børne- og lærerbogsamlinger.... 3.349,17 1.086,64
9. Forsikringsudgifter ...................................... 3.534,13 3.229,28

10.

11.

12.

Tilskud til andre kommuner for undervis
ning af elever i eksamensskoleafdelinger . .. 
Tilskud til andre kommuner for undervis
ning af elever efter forsorgsloven................  
Diverse udgifter.............................................

2.439,68

302,00
20.166,84

2.679,52

0,00
12.093,46

Indtægter:
a. Skolepenge ................................... 115,00
b. Legater og lign.............................. 2.080,00
c. Vederlag fra andre kommuner for

undervisning af elever fra disse . . 1.263,54
d. Tilskud fra andre kommuner for 

undervisning af elever fra disse
efter forsorgsloven...................... 5,81

802.340,04

3.464,35

225,00
2.080,00

0,00

6.930,49

728.199,04

9.235,49
798.875,69 718.963,55

Idet antallet af elever den 31. december 1956 udgjorde 1.205, 
bliver udgifter pr. elev ■—■ efter udeladelse af udgifter til 
undervisning af elever i andre kommuners skoler .................... 660,70 631,09
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Fradrages beløbene til forrentning og afskrivning, bliver ud
giften pr. elev................................................................................ 517,96 473,00
Tilskudet fra Den fælleskommunale udligningsfond udgjorde i 
1956-57 kr. 114.120,00.
Fradrages dette beløb, bliver kommunens udgift pr. elev — 
uden forrentning og afskrivning ................................................ 423,25 378,84

Oplysninger for hjemmene
Eleverne skal møde rettidigt om morgenen, dog tidligst et kvarter før skolen 

begynder. — Skolen beder forældrene bemærke følgende:
Penge og værdisager skal straks om morgenen afleveres til klasselæreren og må 

ikke efterlades i overtøj, tasker eller under skolebordene. Skolen påtager sig intet 
ansvar for glemte eller- bortkomne ting.

Forsømmelser — også i de mindre klasser — er det daglige arbejdes værste fjende. 
Det henstilles meget indtrængende til hjemmene, at anmodning om ekstra fridage 
indskrænkes til det mindst mulige. Når barnet forsømmer, får det huller i under
visningen og kan derfor ikke følge med i sin klasse. Mærker barnet dette, mister 
det let interessen for skolearbejdet. Forsømmelser er yderst farlige for barnet.

Skolelovens forholdsregler mod ulovlige forsømmelser af skolegangen:
1. Ansvaret for, at et undervisningspligtigt barn møder til undervisningen, på

hviler den, til hvis husstand det hører.
2. Reglerne om ulovlige forsømmelser omfatter også elever i mellem- og realskolen.
3. Bøden er 1 kr. for hvert barn for hver forsømt dag, og dette beløb kan i gen

tagelsestilfælde stige til 3 kr. for hvert barn for hver forsømt dag.
4. Skolenævnet bestemmer, om der skal idømmes bøde, og det kan forud for 

mulktering indkalde begge barnets forældre til at give møde i skolenævnet for 
at afgive forklaring. Sagen kan på dette møde eventuelt sluttes uden påtale 
eller med en advarsel, eller der kan ikendes bøde.
Bøde idømmes altid, hvis forældrene undlader at give møde efter tilsigelsen.

5. Udreder den pågældende ikke den ikendte bøde, kan denne inddrives ved ud
pantning, og de bøder, der ikke indkommer ved sådan udpantning, skal afsones 
af den, der har ansvaret for barnets skolegang.

Konfirmationsforberedelsen: — I eksamensskolen er stoffet i h. t. loven lagt 
således tilrette, at det er nødvendigt for eleverne i videst mulig grad at undgå 
forsømmelser af enhver art. Dette gælder særlig for de ældste klasser. Skolen 
henstiller derfor meget indtrængende til forældrene, at de lader deres børn i denne 
skoleafdeling gå til konfirmationsforberedelse i 2. eksamensmellemskoleklasse. 
■— Dagen efter konfirmationen er fridag for konfirmanderne, skalen forventer, at 
forældrene sørger for, at børnene passer deres skolegang og skolearbejde på nor
mal måde de øvrige dage omkring konfirmationen.
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Smitsomme sygdomme: — Hvis der i et hjem er: mæslinger, kighoste, skoldkop
per, influenza, røde hunde, fåresyge eller halsbetændelse, må de skolesøgende børn 
fra hjemmet, der ikke er angrebet af sygdommen — gå i skole.

Hvis der er skarlagensfeber, difteritis eller børnelammelse i et hjem, må de børn, 
der ikke er angrebet af sygdommen, ikke søge skole, før de medbringer lægeattest 
for, at de ikke kan udbrede smitte. De børn, der selv har haft en af de tre sidstnævnte 
sygdomme, må ikke søge skole igen, før de medbringer lægeattest derom.

Børns erhvervsmæssige arbejde: — I henhold til folkeskoleloven af 18. maj 1937 
må intet skolepligtigt barn anvendes til erhvervsmæssigt arbejde forud for den 
daglige skoletid. Selv om det desværre kan være nødvendigt, at børnene bidrager 
til hjemmets underhold, og selv om en eller to timers daglig byplads for mange 
børn ikke vil gøre skade, må forældrene dog være klar over, at en 4—5 timers dag
lig byplads er en overbelastning af det barn, der skal passe en 6 timers skoledag 
med dertil hørende hjemmearbejde — og vil undervisningsmæssigt sætte barnet til
bage i forhold til dets kammerater.

Fritagelse for gymnastikundervisning og badning kan kun finde sted, når skriftlig 
begæring fra hjemmet medbringes. Fritagelse ud over en uge kan kun tilstedes mod 
lægeattest.

Indskrivning af børn til 1. grundskoleklasserne: — I henhold til skoleloven skal 
børn indskrives den 1. august, efter at de er fyldt 7 år. Børn, der fylder 7 år inden 
den 1. november, kan indskrives med ret til udskrivning 7 år efter.

Skolemodenhedsprøver: — Skolen har indført skolemodenhedsprøver for at kunne 
vejlede forældrene.

Skolemodenhedsprøverne afholdes ca. 3 måneder før skoletidens indtræden.

Glemte ting: — Skolens depot for glemte genstande er til tider ret righoldigt. 
Det henstilles til forældrene ved lejlighed at aflægge depotet besøg.

Skolebetjent: Skolebetjent M. Kongslund, Lindberghs Passage, tlf. 635.

Skolens ferieplan i 1958
Skolen begynder efter juleferien 
Fastelavnsmandag 
Kongens fødselsdag 
Dronningens fødselsdag 
Påskeferie

St. bededagsferie

mandag den 6. januar.
mandag den 17. februar.
tirsdag den 11. marts.
fredag den 28. marts.
onsdag den 2. april — tirsdag den 8. april, 
begge dage inch
fredag den 2. maj og lørdag den 3. maj.
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Kristi himmelfartsdag 
Pinseferie

Grundlovsdag
Sommerferie

Hel månedslov 
Efterårsferie

Halv månedslov 
Hel månedslov 
Juleferie

torsdag den 15. maj.
lørdag den 24. maj — tirsdag den 27. maj, 
begge dage inch
torsdag den 5. juni.
torsdag den 26. juni — mandag den 11. 
august, begge dage inch
i september efter nærmere meddelelse, 
mandag den 20. oktober — lørdag den 25. 
oktober, begge dage inch
i november efter nærmere meddelelse.
mandag den 1. december.
tirsdag den 23. december (første feriedag).

Forældreforeningen for Fredensborg skole:
Foreningens formål er at udvikle og styrke samarbejdet mellem hjemmene og 

skolen samt ved fælles optræden at søge at skabe de bedst mulige forhold for børnene. 
Foreningen er upolitisk. Som medlemmer kan optages alle, der har tilmeldt eller har 
børn i skolen. Det årlige kontingent for et forældrepar er kr. 3,00 samt kr. 1,00 i ind
skud. For en enlig mor, far eller værge kr. 2,00 samt kr. 1,00 i indskud.

Foreningens bestyrelse er følgende:
Hotelejer Kaj Strandberg, formand.
Fru proprietær Sv. Mathiasen, Vilhelmsro, næstformand.
Fru forstander Johs. Petersen, Lundely, kasserer.
Fru musiklærer Bastholm, Roland.
Murer Preben Olsen, Veksebo.
Forpagter G. Lykke Pedersen, Lundegård, Langstrup.
Fru fouragehandler K. V. Pedersen, Veksebo.

Fredensborg Realskoles elevforening.
Foreningen er startet i 1955, og formålet er at videreføre det i skolen skabte gode 

venskab. Alle dimittender fra eksamensskolen kan blive medlem, ligeledes alle elever 
i 4. mellem og realklassen, og foreningen ønsker de nye elever i 4. mellem hjertelig 
velkommen efter sommerferien.
Bestyrelse:

Chr. Hansen, formand.
Lis Jacobsen, næstformand.
Ernst Larsen, kasserer.
Nils Mortensen.
Birgit Overmark.
Jørgen Serritslev.

Dimittender 1957
1. Andersen, Annelise,
2. Andersen, Erik,

d. af købmand A., Søholm.
s. af konditor A., Fredensborg.
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3.
4.

Andersen, Lidden Paludan, 
Botteleth, Lis,

d. af fru A., Fredensborg.
d. af fru B., Fredensborg.

5. Brostrøm, Jytte, d. af fru B., Fredensborg.
6. Bruun, Lone, d. af fuldmægtig B., Fredensborg.
7. Hammer, Anne, d. af repræsentant H., Fredensborg.
8. Jensen, Helge Johannes, s. af amtsvejmand J., Lønholt.
9. Lund, Johannes Johansen, s. af grosserer L., Fredensborg.

10. Lysholm, Sven, s. af købmand L., Fredensborg.
11. Nielsen, Finn, s. af kioskejer N., Fredensborg.
12. Olsen, Lene Krogsaa, (1. af depotindehaver 0., Fredensborg.
13. Pedersen, Inger Lise, d. af arbejdsmand P., Sørup.
14. Petersen, Annelise Søndervang, d. af portør P., Fredensborg.
15. Petersen, Arne Helmer, s. af blikkenslagerne. P., Asminderød.
16. Rasmussen, Mogens Munk, s. af politibetjent R., Veksebo.

1 fik ug-r, 4 mg + , 3 mg, 3 mg+ og 5 - i gennemsnit.

Almindelig forberedelseseksamen 1958
I maj—juni 1958 indstilles nedennævnte til aim. forberedelseseksamen.
4. real a.

1. Andersen, Ingelise Hald,
2. Andersen, Preben Hans,
3. Blæsbjerg, Hans Aage,
4. Brummerstedt-Hansen, Anne,
5. Christensen, Claus Skov,
(i. Eriksen, Carsten,
7. Hansen, Klaus Baunbech,
8. Jellum, Vivi,
9. Jensen, Svenn Allan,

10. Jørgensen, Inger-Lise,
11. Larsen, Gert Herskind,
12. Larsen, Hanne,
13. Liebst, Ulrik,
14. Nielsen, Ruth Wennemoes,
15. Ravnbak, Leif,
16. Svanhof, Hanne,
17. Talleruphus, Birthe,

4. real b.
1. Andersen, Steen,
2. Boesen, Lilian,

d. af købmand A., Fredensborg.
s. af marketenderske fru A., Fredensborg.
s. af husejer B., Sørup.
d. af kordegn B.-H., Fredensborg.
s. af fru C., Humlebæk.
s. af forvalter E., Asminderød.
s. af assistent H., Nødebo Overdrev.
d. af købmand J., Asminderød.
s. af fru J., Lønholt.
d. af arbejdsmand J., Lønholt.
s. af tømrersvend H., Fredensborg.
d. af arbejdsmand L., Humlebæk.
s. af dyrlæge L., Fredensborg.
il. af torvehandler N., Asminderød.
s. af bagermester R., Fredensborg.
d. af lektor S., Humlebæk.
d. af fru T., Freednsborg.

s. af konditor A., Fredensborg.
d. af murermester B., Asminderød.
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3. Christensen, Niels Jørgen,
4. Dondera, Hanne Eva,
5. Frederiksen, Finn Reinhardt.
6. Hansen, Ruth Frydendall,
7. Jensen, Inga,
8. Jensen, Preben Rent,
9. Knudsen, Torben Walter,

10. Larsen, Anni Franck,
11. Larsen, Troels Westy,
12. Paulsen, Hanne,
13. Pedersen, Anni,
14. Pedersen, Mogens Verner,
15. Rasmussen, Inger Ragnhild 

Marie,
16. Sørensen. Jens,

s. af møllebygger C., Fredensborg.
d. af fyrbøder D., Asminderød.
s. af postbud F., Freednsborg.
d. af gårdejer H., Grønholt.
d. af arbejdsmand J., Fredensborg.
s. af gartner J., Fredensborg.
s. af chauffør K., København.
d. af købmand L„ Fredensborg.
s. af landinspektør L., Asminderød.
d. af grosserer P., Humlebæk.
d. af gårdejer P., Asminderød.
s. af fouragehandler P„ Veksebo.

d. af fru R., Langerød.
s. af gårdejer, sognefoged S., Dageløkke

Skriftlig eksamen:
Dansk stil:

Tirsdag den 6. maj kl. 9—13.

Engelsk:
Onsdag den 7. maj kl. 9 -12.

Censor: Undervisningsinspektør, cand. mag. 
Leif Rusk, København.

Censor: Undervisningsinspektør H. Munkholm, 
Holstebro.

Regning:
Torsdag den 8. maj kl. 9—13.

Aritmetik :
Fredag den 9. maj kl. 9—13.

Geometri:
Mandag den 12. maj kl. 9—13.

Censor: Skolebestyrer

Censor: Skolebestyrer

Censor: Skolebestyrer

Chr. Hokland, Trustrup.

Chr. Hokland, Trustrup.

Chr. Hokland, Trustrup

4. real a.
Dansk:

Lørdag 17. maj kl. 8,30, lok. 1.

Naturhistorie:
Onsdag 21. maj kl. 8,00. lok. 15.

Matematik:
Fredag 23. maj kl. 8,00, lok. 1.

Mundtlig eksamen :

censor: 
kommunelærer E. T. 
Andersen, Græsted

kommunelærer Sv. 
Lyngtved, Søborg

skolebestyrer V. Wag
ner Jensen, Slagelse

eksaminator: 
overlærer A. Romose

overlærer A. Romose

lærer K. Kristensen
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Fysik:
Torsdag 29. maj kl. 8,00, lok. 36. skoleinspektør C. Chri- lærer J. Ambjørnsen

Tysk:
sensen, Nivaa

Mandag 2. juni kl. 8,00, lok. 1.

Engelsk:

kommunelærerinde fru 
G. Hansen, Hørsholm

overlærer H. Dall

Mandag 9. juni kl. 8,00, lok. 1.

Historie:

overlærer Aage Kvist, 
københavn

overlærer S. A. Nielsen

Fredag 13. juni kl. 8,00, lok. 1. overlærer frk. Kirsten viceinspektør

Geografi:

Pihlkjær, Hasle v. 
Århus

M. Christiansen

Mandag 16. juni kl. 8,30, lok. 1. skoleinspektør Aage viceinspektør
Nielsen, Græsted M. Christiansen

4. real b. censor : eksaminator:
Engelsk:

Lørdag 17. maj kl. 9,30, lok. 3.

Fysik:

overlærer P. V. Søren
sen, Frederiksværk

overlærer S. A. Nielsen

Tirsdag 20. maj kl. 8,00, lok. 36.

Matematik:

viceinspektør P. Knud
sen, Randers

lærer J. Ambjørnsen

Torsdag 22. maj kl. 8,00, lok. 3.

Historie:

skolebestyrer V. Wag
ner Jensen, Slagelse

lærer M. Sunesen

Torsdag 29. maj kl. 8,30, lok. 3.

Naturhistorie:

overlæge Arne Meyling, 
Espergærde

viceinspektør
M. Christiansen

Mandag 2. juni kl. 8,00, lok. 15.

Geografi:

skoleinspektør P. K.
Brændstrup, Birkerød

overlærer A. Romose

Fredag 6. juni kl. 9,00, lok. 3.

Tysk:

undervisningsinspektør 
cand. mag. Vilh. Balt
zer, København

viceinspektør
M. Christiansen

Tirsdag 10. juni kl. 8,00, lok. 3.

Dansk:

skoleinspektør J. Chr. 
Hansen, Hornslet

overlærer H. Dall

Lørdag 14. juni kl. 8,00, lok. 3. viceinspektør H. C. 
Rosted, Hørsholm

overlærer A. Romose
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Årsprøver juni 1958
Eksamensskolen: Grundskolen og den eksamensfri mellemskole:

skriftlige prøver: 10.—13. juni. skriftlige prøver: 12.—13. juni,
mundtlige prøver: 16.—23. juni. mundtlige prøver: 20.—23. juni.

De skriftlige opgaver er fremlagt til eftersyn i klasselokalerne under de tilsva
rende mundtlige prøver.

Mandag den 16. juni.
Kl. 8,00.

3. ema naturhistorie nr. 15 hr. A. Romose hr. J. Rode

3. emb fysik
Kl. 9,00.

nr. 36 hr. Ambj ørnsen hr. H. Mailand

3. ema dansk

Tirsdag den 17. juni.
Kl. 8,00.

nr. 1 hr. E. Jacobsen hr. A. Romose
3. emb geografi nr. 22 hr. M. Christiansen hr. A. Baunsbak Jensen

3. ema historie

Onsdag den 18. juni.
Kl. 8,00.

nr. 31 hr. M. Christiansen hr. V. Langhoff
3. emb dansk nr. 3 hr. E. Jacobsen hr. E. Midtgaard
2. ema naturhistorie nr. 15 hr. A. Romose hr. H. Dragsberg
2. emb fysik nr. 36 hr. J. Ambjørnsen hr. M. Sunesen

3. emb engelsk

Torsdag den 19. juni.
Kl. 8,00.

nr. 1 hr. E. Bjerregaard hr. S. A. Nielsen
2. ema dansk nr. 30 hr. V. Langhoff hr. E. Jacobsen
2. emb geografi nr. 22 hr. H. Dragsberg hr. H.Dall
1. enia regning nr. 28 hr. J. Jørgensen hr. Kaj Hansen
1. emb geografi nr. 31 hr. M. Christiansen hr. K. Kristensen

3. ema fysik
Kl. 9,00.

nr. 36 hr. H. Mailand hr. J. Ambjørnsen

3. em a regn. & matm.

Fredag den 20. juni.
Kl. 8,00.

nr. 3 hr. J. Jørgensen hr. B. Pehrson
3. emb tysk nr. 1 hr. H.Dall fru L. Liebst
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2. ema fysik nr. 36 hr. H. Mailand fru H. Bruun
2. ema regn. & matm. nr. 18 hr. S. A. Nielsen hr. K. Kristensen
2. emb dansk nr. 29 hr. E. Jacobsen hr. A. Romose
1. ema naturhistorie nr. 15 hr. H. Dragsberg hr. Harry Hansen
1. ema geografi nr. 22 hr. M. Christiansen fru G. Kristensen
1. emb dansk nr. 30 hr. V. Langhoff fru H. Slentebj. Hansen
3. fm dansk nr. 19 frk. H. Birkkjær fru E. Sørensen
1. fma dansk nr. 31 hr. J. Ambj ørnsen hr. Mogens Jensen

1. fmb regning nr. 26 frk. P. Mølgd. Jensen hr. Aage Thomsen
4. a regning nr. 27 hr. M. Sunesen hr. K. Strandberg
4. c dansk nr. 24 hr. J. Bruun hr. Jørg. Linde
3. d regning nr. 10 hr. Engelbret hr. K. Andreasen
2. a dansk nr. 5 hr. E. Midtgaard hr. A. Hemmingsen
1. a dansk nr. 6 frk. H. Bay Jensen hr. Johs. Petersen
l.d religion-regning nr. 8 hr. Bæk

Kl. 9,00.

hr. E. Bjerregaard

3. fm regning nr. 19 frk. A. Bro hr. A. Hemmingsen
2. a religion-regning nr. 5 fru E. Sørensen fru I. Pehrson
1. a religion-regning nr. 6 hr. B. Jensen frk. Ingrid Nielsen
1. d dansk nr. 8 fru K. Midtgaard

Kl. 10,45.

hr. Johs. Petersen

2. fmb dansk nr. 28 frk. P. Mølgd. Jensen fru E. Sørensen
1. fma regning nr. 31 hr. J. Ambj ørnsen frk. Ingrid Nielsen
5. b dansk nr. 24 hr. J. Bruun frk. H. Birkkjær
5. c regning nr. 27 hr. M. Sunesen hr. B. Jensen
5. d regning nr. 21 frk. H. Bay Jensen fru I. Pehrson
4.b regning nr. 25 hr. E. Bjerregaard hr. J. Juul
4. d regning nr. 20 fru D. Talleruphus hr. J. Staunsholm
3. a dansk nr. 12 fru K. Midtgaard fru G. Rasmussen
2. d dansk nr. 7 hr. Engelbret

Kl. 11,45.

hr. H. Bæk

2. fma historie nr. 26 fru E. Sørensen frk. P. Mølgaard Jensen
2. fmb regning nr. 28 frk. A. Bro hr. Engelbret
3. b dansk nr. 8 fru G. Kristensen hr. M. Christiansen
2. d regning-religion nr. 7 hr. E. Midtgaard

Kl. 12,45.

hr. H. Bæk

1. emab sang nr. 17 hr. H. Dall hr. B. Pehrson
2. fma regning nr. 26 hr. K. Kristensen fru D. Talleruphus
5. a naturhistorie nr. 15 hr. J. Bruun frk. A. Bro
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5. b sang- nr. 24 hr. E. Midtgaard frk. Ingrid Nielsen
5. c geografi nr. 22 hr. J. Ambjørnsen hr. H. Dragsberg
5. d geografi nr. 21 fru L. Liebst fru K. Midtgaard
4.b religion nr. 25 hr. B. Jensen fru E. Sørensen
4. d historie nr. 20 hr. V. Langhoff hr. H.Bæk
3. c regning nr. 5 hr. H. Mailand frk. H. Bay Jensen
2. c dansk-religion nr. 10 fru I. Pehrson frk. H. Birkkjær
4. e regning nr. 13 hr. E. Jacobsen fru Stentebjerg Hansen

Lørdag den 21. juni.
Kl. 8,00.

3. ema engelsk nr. 3 hr. E. Bjerregaard fru G. Kristensen
3. emb regn. & matm. nr. 1 hr. J. Jørgensen frk. A. Bro
2. ema tysk nr. 30 hr. H. Dall frk. H. Bay Jensen
2. emb tysk nr. 31 hr. J. Ambjørnsen hr. Engelbret
2. emb regn. & matm. nr. 29 hr. K. Kristensen hr. H. Mailand
1. ema dansk nr. 28 hr. E. Midtgaard hr. A. Romose
1. emb fysik nr. 36 hr. M. Sunesen hr. H. Bæk
3. fm naturhistorie nr. 15 hr. J. Bruun fru L. Liebst
1. fmb dansk hr. 26 fru E. Sørensen frk. P. Mølgaard Jensen
4. a dansk nr. 27 fru H. Stentebj.Hansen frk. H. Birkkjær
4. d dansk nr. 20 hr. H. Dragsberg hr. S. A. Nielsen
3. b regning nr. 8 hr. M. Christiansen fru I. Pehrson
3. d dansk nr. 10 fru D. Talleruphus fru K. Midtgaard
2. b regning nr. 9 hr. B. Pehrson frk. Ingrid Nielsen
1. c regning nr. 5 hr. B. Jensen fru G. Rasmussen
4. e dansk nr. 13 hr. V. Langhoff fru H. Bruun
3. e dansk nr. 12 hr. E. Jacobsen hr. Harry Hansen

Kl. 9,00.
3. fm geografi nr. 22 hr. J. Bruun hr. V. Langhoff
2. fmb naturhistorie nr. 15 hr. B. Jensen fru H. Bruun
2.b religion-dansk nr. 9 fru L. Liebst fru G. Rasmussen
1. c religion-dansk nr. 5 frk. Ingrid Nielsen hr. Harry Hansen
3. e regning nr. 12 hr. B. Pehrson hr. E. Jacobsen

Kl. 10,45.
2. fma dansk nr. 26 fru E. Sørensen hr. E. Jacobsen
2. fmb geografi nr. 22 fru I. Pehrson hr. M. Christiansen
5. a dansk nr. 25 hr. S. A. Nielsen hr. J. Bruun
5. b naturhistorie nr. 15 fru L. Liebst hr. B. Jensen
5. c dansk nr. 27 fru H. Stentebj.Hansen hr. V. Langhoff
5. d dansk nr. 21 frk. P. Mølgd. Jensen fru K. Midtgaard
4.b dansk nr. 7 frk. H. Birkkjær frk. Ingrid Nielsen
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4. c
6. c

regning 
dansk

nr. 24
nr. 11

hr. H. Dragsberg 
fru H. Bruun

fru D. Talleruphus 
hr. B. Pehrson

2. fma geografi nr. 22
Kl. 11,45.

fru H. Bruun hr. M. Sunesen
2. c regning nr. 10 fru L. Liebst hr. B. Pehrson

2. emab sang nr. 17
Kl. 12,45. 

hr. H. Dall hr. E. Midtgaard
4. b historie nr. 7 frk. H. Birkkjær hr. V. Langhoff

3. ema tysk

Mandag den 23. juni.
Kl. 8,00.

nr. 3 hr. H. Dall fru G. Kristensen
3. emb historie nr. 1 hr. V. Langhoff frk. H. Birkkjær
2. ema historie nr. 30 hr. E. Jacobsen hr. A. Romose
2. emb historie nr. 29 hr. M. Christiansen frk. P. Mølgaard Jensen
1. em a engelsk nr. 28 hr. E. Midtgaard fru L. Liebst
1. emb regning nr. 31 hr. S. A. Nielsen hr. M. Sunesen
1. emb engelsk nr. 8 hr. E. Bjerregaard fru I. Pehrson
1. fma fysik nr. 36 hr. B. Pehrson hr. J. Jørgensen
l.fmb naturhistorie nr. 15 hr. B. Jensen hr. J. Ambjørnsen
5. a regning nr. 25 hr. H. Mailand hr. J. Bruun
5. b historie nr. 24 hr. H. Bæk frk. H. Bay Jensen
5. d religion nr. 26 hr. Engelbret frk. A. Bro
4. a historie nr. 27 fru H. Stentebj.Hansen fru E. Sørensen
4. c religion nr. 21 fru K. Midtgaard frk. Ingrid Nielsen
3. c dansk nr. 5 hr. H. Dragsberg fru H. Bruun
6. c regning nr. 11 hr. K. Kristensen fru D. Talleruphus

1. fma historie nr. 6
Kl. 9,00.

hr. J. Ambjørnsen fru H. Stentebj. Hansen
l.fmb historie nr. 26 fru E. Sørensen hr. K. Kristensen
5. b regning nr. 24 frk. A. Bro hr. Engelbret
4. a religion nr. 27 hr. H. Bæk hr. B. Pehrson
4. c geografi nr. 22 frk. H. Bay Jensen fru K. Midtgaard
3. a regning nr. 12 fru D. Talleruphus hr. B. Jensen
l.b religion-regning nr. 7 hr. J. Jørgensen frk. Ingrid Nielsen

5. a geografi nr. 22
Kl. 10,00.

hr. J. Ambjørnsen hr. B. Pehrson
5. c naturhistorie nr. 15 hr. J. Bruun hr. H. Dragsberg
4. c sang nr. 21 frk. Ingrid Nielsen hr. H. Bæk
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4. d religion
l.b dansk

nr. 20 fru K. Midtgaard hr. K. Kristensen
nr. 7 fru H. Bruun fru E. Andersen

Tirsdag den 24. juni.
Kl. 8,00: Lærermøde vedr. omflytning i eksamensskolen.
Kl. 9,30: Lærerrådsmøde.

Kl. 8,30 møder
Onsdag den 25. juni.

1c (nr. 5), 2a (nr. 6), 2b (nr. 9), 2d (nr. 9), 3a (nr. 12), 3b (nr. 8), 
3d (nr. 10), 4c (nr. 24), 4d (nr. 20), 5a (nr. 25), 5c (nr. 27), 
5d (nr. 21), 6c (nr. 11), 2fma (nr. 26), 3fm (nr. 19), lemb (nr. 30).

Kl. 9,30 møder la (nr. 6), Ib (nr. 7), Id (nr. 8), 2c (nr. 10), 3c (nr. 5), 3e (nr. 12), 
4a (nr. 27), 4b (nr. 25), 4e (nr. 13), 5b (nr. 24), lfma (nr. 31), 
Ifmb (nr. 26), 2fmb (nr. 21), lema (nr. 28), 2ema (nr. 30), 2emb 
(nr. 29), 3ema (nr. 3), 3emb (nr. 1).
Klasserne afleverer bøger og modtager underretning om udfaldet 
af prøverne.

Kl. 10,30 Afslutning i drengenes gymnastiksal (elever fra Ifm—3fm og 
lem—4r deltager.

Kl. 8,30 møder
Tirsdag den 12. august.

4ema (nr. 3), 4emb (nr. 1), 3ema (nr. 31), 3emb (nr. 29), 2ema 
(nr. 30), lema (nr. 28), lemb (nr. 27), 3fm (nr. 19), lfma (nr. 24), 
Ifmb (nr. 22), 5a (nr. 26), 5b (nr. 25), 5d (nr. 20), 4b (nr. 21), 
3b (nr. 9), 3c (nr. 5), 3d (nr. 10), 2a (nr. 6), 2b (nr. 12), 2c (nr. 8), 
2d (nr. 7), 5e (nr. 13).

Kl. 9,30 møder 2emb (nr. 22), 2fma (nr. 30), 2fmb (nr. 19), 5c (nr. 24), 4a (nr. 26), 
4c (nr. 20), 4d (nr. 25), 3a (nr. 5), 7c (nr. 11), 4e (nr. 12).

Kl. 10,30 møder de nye 1. grundskoleklasser i bygn. D (gangen).
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Udstillinger: Småsløjd nr. 35.

Lokalernes beliggenhed.
Bygning A (hovedbygningen) stuen: nr. 5—6—7—8.

1. sal: nr. 9—10—11—12—13.
2. sal: nr. 36 og 37.

Bygning B kælder: nr. 19.
stuen: nr. 1.
1. sal: nr. 3.

Bygning C stuen: nr. 14—15.
1. sal: nr. 16—17.
Mellem stue og 1. sal: nr. 18.
Endvidere gymnastiksalene.

Bygning D kælder: nr. 35.
stuen: nr. 20—21—22—23.
1. sal: nr. 24—25—26—27.
2. sal: nr. 28—29—30—31.

Fredensborg, i juni 1958. H. Mailand.

Træsløjd nr. 14.
Øvrige udstillinger: pigernes gymnastiksal.

Samtlige udstillinger er åbne i eksamenstiden i dagene fredag den 
20. juni, lørdag den 21. juni og mandag den 23. juni samt tillige 
søndag den 22. juni fra kl. 15—17.

Forældre 
venligst til 
arbejder.

og enhver anden, der interesserer sig for skolens arbejde, indbydes 
at overvære de mundtlige prøver samt til at se de udstillede elev-
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