Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Fredensborg Kommune- og Realskole

Årsberetning, årsprøve

Og
almindelig forberedelseseksamen
Marts 1955

Fredensborg Bogtrykkeri
19 5 5

i

pædagogiske Studiesam'ing
IGber.hc-'n

INDHOLDSFORTEGNELSE

Skoleautoriteterne...............................................................................

2

Den nye skoleplan in. m......................................................................

3

Af skolens dagbog................................................................................

5

En gammel elev skriver.....................................................................

9

Susanne Ritzaus mindelegat............................................................

12

Statistik.....................................................................................................

12

Skolelægen..............................................................................................

13

Skoletandplejen......................................................................................

14

Udgifter til skolevæsenet...................................................................

14

Lærerpersonalet....................................................................................

16

Skolens benyttelse efter undervisningstid..................................

17

Oplysninger for hjemmene...............................................................

18

Ferieplan for året 1955 .......................................................................

19

Dimittender 1954 ..................................................................................

20

Almindelig forberedelseseksamen februar—marts 1955.........

20

Årsprøver marts 1955 .........................................................................

21

Skolebetjent M. Kongslund, telefon nr. 635.

1

pædagogisk® Studiessmling
Kobenhavn

Skoleautoriteterne.
Sognerådsformand :
Gårdejer Jørgen Jørgensen, Lønholt.

Skolenævn :
Gårdejer Karl Larsen, Grønholt, formand.
Forstander A Scheibe Andersen, Asminderød.
Sekretær Per Bredsdorff, Fredensborg.
Gårdejer H. Schellerup Nielsen, Danstrup.
Fru Carla Praëm, Asminderød.
Skolekommission :

Parcellist Mogens Jensen, Grønholt, formand.
Fru Edith Nyboe Andersen, Humlebæk.
Ingeniør Tage Christensen, Humlebæk.
Skrædermester Amund Hansen, Humlebæk.
Gårdejer Karl Larsen, Grønholt.
Pantefoged Waldemar Lyck, Humlebæk.
Gårdejer H. Schellerup Nielsen, Danstrup.
Fru Esther Sørensen, Dageløkke.
Forpagter Aage Thomsen, Humlebæk.

Skoleudvalg:
Landsretssagfører Jørgen Linde, Fredensborg, formand.
Skrødermester Amund Hansen, Humlebæk.
Gårdejer Karl Larsen, Grønholt.
Forretningsfører H. J. Mikkelsen, Humlebæk.
Fru Cathrine Sørensen, Asminderød.

Fælleslærerrådsformand og lærerrådsformand
ved Fredensborg skole:
Lærer M. Christiansen, Asminderød.

Skoleinspektøren
træffes på skolens kontor hver skoledag fra 8—9
samt fredag fra 17—IS. Telefon nr. 42.
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Skolen før byggeriet 1952—53.

Den nye skoleplan m. m.
Efter forslag fra Asminderød-Grønholt kommunes skolekommission har sognerådet den
20. september 1954 vedtaget ny skoleplan, der efter tilsagn fra undervisningsministeriet
kan forventes approberet. Den nye skoleplan, der derefter træder i kraft med det nye
skoleårs begyndelse den
1. april 1955, medfører, at
eksamensskolen ændres
fra fireårig realskole, af
sluttet med præliminær
eksamen, til fireårig eksa
mensmellemskole med til
hørende etårig realklasse,
afsluttet med henholdsvis
meliemskoleeksamen og
realeksamen. De nuvæ
rende realskole klasser fra
1. real til 3. real skal dog
fuldføre deres skolegang
med præliminæreksamen
som mål, sidste gang i
juni 1958.
Den nye skoleplan med
fører endvidere, at skole

Drengenes gymnastiksal — taget i brug oktober 1952.
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året, der hidtil har været forårsskoleår — med skoleårsafslutning i marts — omlægges til
sommerskoleår — med skoleårsafslutning i juni. Som følge deraf vil skoleåret 1955—56
blive et overgangsår med begyndelse 1. april 1955 og afslutning juni 1956. Skoleplanen
medfører også, at der samtidig indføres eksamensmellemskole — med etårig realklasse ad
åre — ved Humlebæk skole, hvorved begge kommunens skoler har eksamensskoleklasser.
Grundskolen, som hidtil har været femårig, forbliver femårig, ligesom den eksamensfri
mellemskole fortsat vil være treårig. Med en femårig grundskole, fireårig eksamensmellem
skole samt etårig realklasse med realeksamen som mål, vil skoleårene derefter udgøre 10
— mens den hidtidige ordning har betydet skolegang — med præliminæreksamen som
afslutning — i alt 9 år. Det bør bemærkes, at den nye skoleplan giver adgang til 1. eksamens
mellemskoleklasse fra 4. grundskoleklasse, når eleven er i besiddelse af de fornødne kund
skaber og den tilstrækkelige modenhed. Men det bør samtidig understreges, at dette bør
være undtagelsen. Fra Skolens side vil man gerne meget stærkt påpege, at den femårige
grundskole normalt bør gennemgås, forinden eventuel overgang til eksamensmellemskolen
finder sted.

Med henblik på den af så mange forældre landet over så stærkt ønskede overgang for
eleverne til eksamensmellemskolen skal det fremhæves, at det ikke er nok at sige, at bør
nene skal have den bedste uddannelse, derfor skal de i mellemskolen —• men det må
alvorligt overvejes, om hensynet til den søgte uddannelse vejer tungt nok overfor dette,
at børnene bevarer deres åndelige ligevægt og får en sjælelig sund udvikling, hvad børnene
bar muligheder for, når de i den eksamensfri mellemskole bliver stillet overfor krav, de
kan honorere. Hjem og skole må her arbejde sammen, så eleverne får de bedst mulige kår
i skolen, afpasset efter deres evner.
Medens den hidtidige ordning har været således, at 1. og 2. landklasserne har haft møde
tid hver skoledag kl. 8 — hvorved begge klasser har kunnet befordres samtidigt, er antallet
af nyindskrevne til 1. land
klasse steget så stærkt,
at der må oprettes to 1.
landklasser. Antallet af
elever til befordring med
skolebil er dermed ca. 66.
Efter beslutning af skole
nævnet vil 2.1andklasse bli
ve befordret til skole som
sædvanlig mellem 7 og 8,
medens eleverne til de to
1. landklasser vil blive af
hentet hver dag mellem
10 og 11. Hjemkørselen
finder sted efter skole
tidens slutning for hen
holdsvis 2. landklasse og
1. landklasser — der har
skoletid samtidig. De øvDen nye fløj med 12 klasselokaler — taget i brug oktober 1953.
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rige 3 1. klasser får ¡øvrigt
noget spredt mødetid, idet
klasserne kommer til i det
omfang, det er muligt.
For samtlige 1. klassers
vedkommende vil skoleti
den i den første tid —
sidste gang lørdag den 23.
april — blive indskrænket
til 2 timer daglig for at
lette overgangen fra hjemmebarn til skolebarn. An
tallet af elever i det kom
mende skoleår vil blive
ca. 750 — 3 klasser mere
— og 3 nye lærere.
Et kælderlokale i den
Klasselokale i den nye fløj — 2. sal.
nye bygning vil fra skole
årets begyndelse blive taget i brug som småsløjdlokale, medens der i tagetagen i hoved
bygningen indrettes et fysiklokale med plads til elevforsøg — til aflastning for det nuvæ
rende fysik-naturhistorielokale, der ikke kan rumme alle fysik- og naturhistorietimerne. Et
klasselokale vil endvidere blive omdannet til skolelæsestue, beregnet til brug for de større
elever. Skolen bringer myndighederne — og for skolelæsestuens vedkommende tillige folke
bibliotekets bestyrelse — sin bedste tak for løsningen af disse lokalespørgsmål.

Af skolens dagbog.
1. april
12. april
21.
4.
5.
29.
9.

april
maj
maj
maj
juni

15. juni
18. juni

Det nye skoleår begyndte.
Møde på skolen for forældre angående valg af nyt skolenævn. Mødet blev
ledet af sognerådsformand Jørgen Jørgensen.
Valg af skolenævn.
Skolen illumineret.
Skolen gav fri kl. 12 efter tale i skolegården af skoleinspektøren.
Skolen lukkede kl. 12 — grundet varmen.
5.b på ekskursion tilJagtmuseet i Hørsholm under ledelse af overlærer, frk.
H. Bay Jensen og lærer Jørgen Jørgensen.
Skoleudflugt for de store elever til Rørvig, 3. f.m., 3. r. og 4. r. var tillige på
biltur ud på Sjællands Odde med besøg på Kniben og i Odden kirke.
Skoleudflugt for de små til Sommariva, Helsingør.
Forældrekredsen til 4. r. 53/54 møde på skolen — under ledelse af lærer
S. A. Nielsen — for at drøfte genbesøg af elever fra de hjem i England, som
4. r. besøgte i sommeren 1953. Til komité til at forestå arrangementet valgtes
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2. real og 3. real på lejrskole
— aftensang.

23. juni—
30. juni

1. juli—
8. juli

forstander H. Widding, fru grosserer E. Andersen, frk. Ilsøe, murer Preben
Olsen og lærer S. A. Nielsen. Skoleinspektøren tiltrådte senere komitéen.
2. r. og 3. r. under ledelse af overlærerne, fru E. Sørensen, H. Dall og A.
Romose samt lærerinde, frk. P. Mølgaard Jensen på lejrskoleophold i Frede
riksborg amts sparekasses lejrskole på St. Havelse strand. — Ekskursioner
- udflugter - intensivt arbejde - hyggetimer - stort forældrebesøg om søndagen.
4. r. på skolerejse — den første uge i sommerferien — til Norge under ledelse
af viceinspektør C. Christensen og frue. Turen gik via Hirtshals—Kristiansand
til Byglandsfjord i Setesdalen. Herfra foretoges en 3 dages bustur gennem
Telemarken, og på denne tur nåede man ved Dyrskar i 1100 meters højde op
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i den evige sne. Turen gav et udmærket indtryk af Norges natur, ligesom
deltagerne gennem besøg i gamle kirker, herunder en stavkirke, museer og
afsides liggende bygder på den ene side og et kraftværk samt et jernværk på
den anden side fik indtryk af gammelt og nyt i Norges kultur. På grund af
klassens ret ringe elevantal var den sammen med to 4. m. fra Aabenraa stats
skole, en uges samvær, begge parter gensidig havde megen fornøjelse af.
12. august— Under ledelse af mr. og mrs. Mattheus fra London ankom 28 engelske skole26. august elever den 12. august kl. 1.30 og blev festligt modtaget på Fredensborg station
af 4. r. 53/54 og deres forældre. Fakkeltog til skolen, hvor fordeling af kvarter
værter blev foretaget. I de følgende dage sammenkomster og udflugter i
Nordsjælland—Sverige—København. Den 24. august en meget smuk afslut-
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4.

10.
27.

1.
6.

8.
12.

25.
4.
6.
16.
27.

ningsfest på Skovholmgård: høstgilde, folkedansere, sange, taler og til slut
dans. For begge parter var opholdet en særdeles lærerig og fornøjelig op
levelse, og skolen bringer de mange, der på forskellig vis har ydet bidrag og
medvirkning ved arrangementet, en hjertelig tak. •—
Såvel 4. r. 53/54’s rejse til England i 1953 som de engelse skoleelevers gen
besøg i 1954 fandt sted i samarbejde med Verdensvenskabsforbundet.
septr.
Undervisningsinspektør Th. Christensen inspicerede undervisningen i regning,
matematik og fysik i realskolen.
septr.
Lærerpersonalet til kursus i erhvervsvejledning i Frederiksværk.
septr.
3. f.m., 3. r. og 4. r. i København under ledsagelse af viceinspektør C. Chri
stensen, overlærer Dall, fru G. Mailand og skoleinspektøren. Besøg i radio
huset - Familie-journalen - Akvariet i Charlottenlund - Tuborg - Lufthavnen
og Palladium.
oktr.
Viceinspektør C. Christensen 25 års jubilæum som*lærer ved skolen.
oktr.
5.b på ekskursion til Frederiksborg slot under ledelse af overlærer, frk Bay
Jensen.
oktr.
Flere af lærerne deltager i kursus i læsestuens brug i Birkerød.
oktr.
3. f.m., 3.r. og 4. r. overværer Dansk Skolescenes opførelse af „Erasmus Montanus“ på Folketeatret.
oktr.
F. N.-dagen omtales i klasserne.
novbr.
Indskrivning af nye elever til 1. klasserne. 115 børn blev indskrevet.
novbr. 3. f.m., 3. r. og 4. r. overværer Dansk Skolescenes opførelse af „De seks Kam
merater“ på Folketeatret.
novbr.— Overlærer A. Romose udveksles med lærer Jørgen Otteson fra samrealskolan
novbr. i Almhult — Fredensborgs venskabsby. Arrangementet i samarbejde med
foreningen „Norden“.

Skolekomedien 1954.
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24. novbr.— Skolekomedien. 3. r. og 3. f.m. opførte „Husker du i høst“ 4 dage i træk for
27. novbr.
fulde huse. Såvel de optrædende som instruktøren •— hr. E. Jacobsen —
høstede megen velfortjent anerkendelse. De to sidste aftener skolebal. Skole
komediens overskud blev kr. 141,04.
1. decbr. og
2. decbr.
Forældredage med god tilslutning, navnlig i de mindre klasser.
1. decbr.
Repræsentanter fra undervisningsministeriets Byggeforskningsinstitut besøger
skolen, samtaler med fhv. skoleinspektør M. Sørensen og skoleinspektøren.
10. decbr.
Elever fra Krogerup højskole besøger skolen.
22. decbr.
Juleafslutning i gymnastiksalen for 1.—3. klasserne ved skoleinspektøren.
Resten af klasserne var derefter til gudstjeneste i Asminderød kirke, hvor
sognepræst O. Praëm talte til eleverne.
24. januar 4. r. overværer — under ledelse af skoleinspektøren — et sognerådsmøde på
rådhuset.
5. februar Tuberkulosestationens røntgenvogn på skolen. 1.—4.—7. årgang til under
søgelse samt endvidere 4. r.
16. februar Gymnastikopvisning af 4. r. med lærerinde ved Frederiksborg statsskole, fru
Gandil, Hillerød, og lærer Kaare Kristensen som censorer.
17. februar Forældremøde i pigernes gymnastiksal, hvor skolelægen, dr. Karen Lous,
Rungsted, talte om skolelægens arbejde. Skoleinspektøren gav derefter
orientering vedrørende den nye skoleplan, der træder i kraft den 1. april 1955.
5. marts
Elever fra 5. kl., 2. f.m. samt 1. og 2. r. overværer Landskolescenens opførelse
af Holbergs: „Mascarade“ på Frederiksborg byskole i Hillerød.
8. marts
Afslutningsfest for elever i den eksamensfri mellemskole. 3. f.m.s piger serve
rer middag i skolekøkkenet for deres mødre samt indbudte autoriteter. Bag
efter fælles kaffebord i pigernes gymnastiksal for elever, der skal udskrives
samt deres forældre. Underholdning ved kommunelærer Johs. Lage Jacobsen,
Odense: H. C. Andersen — i anledning af 150 årsdagen for digterens fødsel.
3. f.m., 3. r. og 4. r. skal desuden i marts overvære Dansk Skolescenes opførelse
af „Eventyr på fodrejsen“.

Om sine indtryk af en skolerejse til England
— arrangeret af skolen i samarbejde med Verdensvenskabsforbundet —
skriver en af skolens gamle elever:

En udenlandstur, og vel især den første, begynder lang tid før afrejsen. Vi havde hele
vinteren til at glæde os i og til at spare sammen til turen.
Efterhånden som dagen nærmede sig, steg forventningen og spændingen, og den 14. juli
1953 var mere end een mave bragt i uorden, en enkelt i så høj grad, at turen måtte op
gives. Vi var kede af det for ham, og vi tænkte med bekymring på os selv, og det skulle
vise sig senere, at det ikke var ubegrundet. Den 14. juli kl. 6.30. Spændingen er udløst.
Den nye kuffert er anbragt. Toget sætter- sig i gang. Eventyret er begyndt. De kendte
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navne glider forbi med minder om tidligere ture: Roskilde, Ringsted, Sorø, for første gang
måske bliver det til minder for os, — og så lukker Storebælt af for moders skorsten. Er vi
bedrøvet? Vi er i hvert fald lidt stille, indtil døren til den store verden slås op. Esbjerg.
Og så ligger hele verden i ruiner for den tapre og stolte dansker på vikingefærd. Den fine
kuffert er glemt, fortid og fremtid ligger i tåge, hvoraf et eneste ord af al vor lærdom
stiger frem med erfaringens klarhed: sea-sick.
Da viser sig i nordvest en hvid prik, som vokser, bliver til en linie, det faste i vores
gyngende tilværelse. Og så er vi på engelsk jord og indånder engelsk luft. Vores lille for
samling føles så underlig, den er ved at gå i opløsning, vi må holde godt sammen for ikke
at blive opslugt af alt dette fremmede, som ikke forstår, hvad vi siger. Vi må prøve vort
bedste: Please, where is. . ., men der er den jo, the boat train, og i aftenens begyndende
skumring glider vi mod verdens hovedstad, hurtigere, vi får ikke tid til at læse navnene,
noget med -ton, -ham, -wich. Husenes skorstene farer forbi, sært så mange der er, tre, fire
fem, seks på et lille hus, og alle i en klynge midt på huset. Men det er ved at blive mørkt,
og lysene i kupeen tændes, der bliver hyggeligt herinde med betrækkene af plyds, solid,
blød velstand, støv. Ja, rigtigt: Dronning Viktoria. Tickets, please. No smoking. Naturligvis
ikke. Det er atten hundrede og ..., det er dejligt at sidde her, og jeg sov jo ikke sidste nat.
Så stryger en todækker forbi. Nu må det være London. Men toget sagtner ikke farten.
Blødt, næsten umærkeligt skyder det frem mellem husene, der hist og her er forvandlet
til ruiner nu. Derude er 1940erne, hylende sirener, smældende luftværnsskyts, Hitlers war.
Kan vi mærke røgen fra de brændende huse helt her ind i kupeen? Nej, det er kulosen
på Liverpool Street Station. Rejsens mål. Toget standser, og ind stormer en hærskare af
mænd, der søger at tilrane sig vore kufferter, mens de hele tiden ser truende ud og for
langer øl. Først senere går det op for os, at porter ikke har noget med øl at gøre, men at
det er en hjælpsom drager. Er det et af de vigtigste trafikcentre i verden? Gaden strækker
sig ind på perronen, og perronen ud på gaden. Så er vi alle dynget op på en lastvogn, vi
ovenpå kufferterne, og kufferterne ovenpå os. London. Kun een ting når vor bevidsthed,
den kogende trafik i gaden. I en stor bygnings forhal bliver vi delt ud. Mange øjenpar er
rettet imod os, spændte, som vi er spændte på dem. Og så er vi medlem af en engelsk
familie for to lange uger. En mand i festdragt, som vi antager for skolens rektor, fortæller
os, at vi må komme i hans biograf, så tit vi har lyst. Et underligt land, et dejligt land, hvor
skolerne har egen biograf, hvor eleverne kan komme'så tit, de vil. Rundt på væggene
hænger billeder fra films. Peter Pan. Jo, vi skal nok komme. (Senere finder vi ud af, at det
ikke er en skole, men en biograf, ikke rektor, men biografdirektøren . . .).
Det er underligt at vågne op i et fremmed land. Kun skridt for skridt vender tankerne
tilbage til fra deres vante færden, fra vor egen lille verden. Men „a nice warm cup of tea“
slår fast, at det er England, engelsk sprog, engelske vaner. Vi må prøve at vænne os til
det. Men det er svært. Vi må vænne os til, at the underground ikke er S-banen, at en
„sømkasse“ ikke er en høstak, at diner ikke er kartofler med hvid sovs. Det giver hoved
pine og mavepine.

Gammelt og nyt, det er charmen ved dette land. Hastings. Vi står på den gamle borgs
ruiner og ser ud over et fladt moseland. Der kom de fra, normannerne, mord, brand, død
i deres spor, men også med eu fornyelse, som slog dybe rødder i den nye slægt, som vok
sede op af ruinerne. Kanalen, der kom de fra, Hitlers Stukas, endnu langt frygteligere, og
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jævnede husrække på husrække med jorden, men på ruinerne af Londons slums vokser
nye, sunde boliger frem, en ny, sund slægt for lyssky elementer fra alverdens lande. På
vejen tilbage kommer vi på lange strækninger til at følge romervejen, dybe spor fra en
svunden tid.
Vi besøger Windsor Castle. Father Thames viser os vej. Og efterhånden forandrer han
sig, bliver smuk i grønne, brede enge. Pludselig rejser slottet sig foran os i barsk bisterlied,
den skarpeste kontrast til det blide landskab, der omgiver det. Hvilken historie kunne
fortælles her, folkets historie, verdens histore fra Magna Carla til Winston Churchills
samtaler med Her Majasty the Queen. Fortid, nutid, fremtid. For på gaden møder vi frem,
tidens berømte diplomater og digtere, næste generations handlekraftige statsminister. Her
går de, alvorlige og allerede ansvarsbevidste, i kjole og hvidt, men engang imellem brister
skallen og den vordende præsident for højesteret styrter ned ad en sidegade efter en
rullende bold. De har deres hjem på den anden side af floden, Eton College, hvor England
i århundreder har opdraget den generation, som skulle bygge landet større. Her skar de
deres navnetræk dybt i de gamle skoleborde, som de senere skar deres navne dybt i
historien. Hver dreng, som kommer her, må føle det krav, som disse mænd stiller til netop
ham. England expects every man to do his duty. Er det så underligt, at en af vore drenge
forsvandt sporløst her, uden senere at kunne gøre rede for sin færden? Han er vel blevet
rykket tilbage til middelalderen og har talt med de gamle rektorer, hvis ånd stadig hviler
tungt over stedet. Har han mon talt med den berømteste af dem alle, den mest nidkære
af dem alle, som nåede at prygle 70 drenge på en dag? — Der er trængsel ved denne
skoles port. Her indskrives navne på drenge, som endnu ikke er født. Det må være tungt
at påtage sig forpligtelser, før man er født . . .
Så går det langs Themsen tilbage til byen. Roligt og sindigt, uforanderligt flyder floden
mod havet, det ukendte.
The Tower of London. Inden for porten hopper sorte ravne omkring mellem de bistre
mure og minder os om blodige begivenheder. Det mørkeste kapitel i Englands historie.
I et tårn for sig selv verdens bedst bevogtede skat, kronjuvelerne. En udstrakt hånd, og
herlighederne forsvinder under jorden, alle porte lukkes, og der ringes alarm i alle vagt
poster. Her er eventyret fra 1001 nat, lige så mystisk, lige så ufatteligt strålende, lige så
grusomt, The Bloody Tower.
Solen skinner varmere, når man kommer ud, verden synes at smile venligt til een, og
der hæver sig St. Pauls massiver mod himlen. Englands symbol, eller måske snarere selve
Englands sjæl. Her samles alle tanker i skæbnessvangre timer. Herhen rettedes alle øjne
efter bombenætterne, jo, St. Pauls står der endnu, England lever stadig. Vi føler det, når
vi står under den mægtige kuppel. Her er tryghed og fred. Her er plads til os alle. St.
Pauls tager mod alle uden at spørge. Der er kirken.
Fra The Tower til The Houses of Parliment. Hvilken vældig udvikling ligger ikke mellem
de to. Og dog, når vi går gennem |rummene, føler vi den dybt rodfæstede tradition, den
nære sammenhæng mellem begivenheder fra Cæsar over Magna Carta til i dag europahær
debat.

Så går de fjorten dage mod enden. Vi har gået og lært meget, meget mere end vi kan
gøre rede for. Vi har fundet ud af, at det sprog, vi sled med i skolen, virkelig bruges af
mennesker som vi selv, bruges til at udtrykke glæde og sorg som vi bruger vort. Vi har
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fulgt en nations mand fra gaden, i hans hverdag og festdag, i gudshus og på sportsplads.
Vi har lært, at i grunden „til eet folk alle vi høre“.
Da vi så står på damperens dæk og ser Dovers hvide klinter forsvinde i nordvest, da er
der sikkert mange af os, som ønsker, at disse klinter snart igen må byde os velkommen
tilbage.

Susanne Ritzaus mindelegat
Legatet uddeltes ved afslutningen i marts 1954 til Anne Brummerstedt-Hansen, 5. kl. b.

Statistik
Antallet af elever i året 1954:

1. januar 1954
90
109
474

Realskolen
eksamensfri mellemskole
grundskolen

hele skolen
heraf fra fremmede kommuner

31. december 1954
94
118
487

673
10

699
11

Tilgang og afgang i årets løb :
Antal elever pr. 1. januar 1954
Tilgang: fra hjemmene
fra andre skoler

673

105
72 = ialt 177

Afgang: ved 14 års alderen
aim. forberedelseseksamen
til andre skoler

51
22
78 = ialt 151

Elevantallet pr. 31. december 1954

+

26
699

Antallet af klasser i årets løb:
Pr. 1. januar 1954
pr. 31. december 1954

29
31

Forsømmelser: Antal forsømte dage:
grundet sygdom
anden lovlig grund
uden lovlig grund

1954:
10106
1208
623

1953:
7910
1003
275

Ialt forsømte dage

11937

9188

Antal forsømte dage i % af skoledagene:

1954:
6,08
0,73
0,37

1953:
4,96
0,63
0,17

7,18

5,76

sygdom
anden lovlig grund
uden lovlig grund
Ialt

12

Antal forsømte dage i gennemsnit pr. elev :
Sygdom
anden lovlig grund
uden lovlig grund

Hver elev forsømte i gennemsnit
Skoledagenes antal var i 1954: 240.

1954:
14,59
1,74
0,90

1953:
11,86
1,50
0,41

17,23

13,77

Skoleidrætsmærket
114 elever — 49 drenge og 65 piger — har i årets løb erhvervet skoleidrætsmærket.
39 elever idrætsmærket i bronce,
33 elever idrætsmærket i sølv,
21 elever idrætsmærket i guld,
16 elever idrætsmærket i sølv med emaille,
5 elever idrætsmærket i guld med emaille.

Skolesparekassen (hovedkasserer lærer M. Christiansen).
Det i år opsparede beløb udgør kr. 18.878,39, der er indsat i Frederiksborg amts spareog lånekasse.
83,38 % af eleverne er sparere.
Skolen har i år modtaget kr. 185,00 fra styrelsen for Fredensborg sparekasses legat af
1902. Princippet uddeling til de flittigste sparere følges vedblivende. Skolen bringer insti
tutionen sin bedste tak for legatet.

Børnebiblioteket (bibliotekar, overlærer A. Romose).
Udlånt:
1953: 3609 skønlitterære, 740 faglitteratur, ialt 4349 bind til 144 lånere.
1954: 3940 skønlitterære, 869 faglitteratur, ialt 4809 bind til 156 lånere.

Undervisning af læseretarderede elever
16 elever har i årets løb modtaget undervisning før skoletid.
Undervisningen er givet af: overlærer, frk. A. Bro, lærerinde, fru G. Kristensen og lærer
S. A. Nielsen.

Skolelægeundersøgelser i 1954—55.
Antal elever i skolen
Heraf undersøgt af skolelæge
Henvist til behandling hos egen læge
Calmettevaccinerede (før og under skolegangen)
Tuberkulinpositive efter tidligere tuberkuløs infektion
Ikke difterivaccinerede
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699
628
127
548
30
65

Såvel difterivaccinationen som calmettevaccinationen er frivillig. Calmettevaccinationen
foretages på skolen i samarbejde med Tuberkulosestationen og af dennes personale. Der
imod må forældrene selv sørge for at lade deres børn difterivaccinere hos deres egen læge.
Ca. 10 % af børnene er ikke difterivaccinerede, dette tal bør bringes længere ned.

K. Lous.

Oversigt over tandplejevirksomheden i 1953 — 54.
Tandlæger: fru M. Arp Poulsen og Sv. Aa. Lebech.
Antal børn

746 157

Tilsammen

Andre
behandlinger

643 145

Injektion

Fortsat behandling af børn, der
i tidligere år har været under
syst. behandling

Rodbehandling

95

Rensning

2

Mælke
tænder

Behandlede

12

116

22

1

94

0

10

149 268

7

123

7

10

265 290

8

217

7

Blivende
tænder

Af anden grund
ikke behandlede

103

Extraktion

Mælke
tænder

Fundne tri
for Karies

1. års behandling

Systematisk behandling

Blivende
tænder

Indmeldte til
behandlingen

De forskellige behandlingers antal

Fyldning

79

152

0

11

554 747 261

13

649 826 413

Tandlægeordningen omfatter samtlige klasser.

Kommunens udgifter til skolevæsenet i 1953—54
(Begge skoler)

1. Lærerlønninger, herunder udgift til vikarer..............................
Tilskud fra staten og skolefonden..................................................
2.

Skolebetjentenes lønninger..............................................................
Pensionsforsikring H- indbetalt bidrag.........................................
Pension til skolebetjent.......................................................................

3.

De faste ejendomme:
Vedligeholdelse......................................................................................
Forrentning............................................................................................
Afskrivning..............................................................................................

473.013,71
202.270,31
-------------------

180.743,40
21.828,78
1.454,53
3.781,80

36.538,83
73.318,84
12.267,67

122.125,34
Indtægter......................................................................................................
4.009,61
------------------118.115,73
transport . . .
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325.924,24

4.

transport ...
Skolelæge, skoletandpleje m. v........................................................
Tilskud fra staten..................................................................................

Inventar og materiel..........................................................................
Brændsel, belysning og vandforsyning........................................
Undervisningsmidler, kontorholdsamt rengøring og rengø
ringsmidler
8. Befordring af skoleelever.................................................................
Skolefondens tilskud...........................................................................

325.924,24

29.338,24
5.775,00
-------------------

5.
6.
7.

9.
10.
11.

23.563,24
6.599.81
47.610,48

71.384,29
24.136,42
12.068,21
-------------------

Udgift til lærerbogsamling................................................................
Forsikringsudgifter...............................................................................
Tilskud til andre kommuner f.undervisning af elever efter
forsorgsloven ........................................................................................
Diverse udgifter....................................................................................

12.068,21

100,00
2.762,33

203,49
15.721,67
505.937,76

13. Indtægter:
a. Skolepenge........................................................................................
1.320,00
b. Legater o. lign....................................................................................
2.080.00
c. Vederlag fra andre kommuner f. undervisning af elever
fra disse...............................................................................................
300,00
d. Tilskud fra andre kommuner f. undervisning — efter
forsorgsloven......................................................................................
7.623,76
e. Diverse.................................................................................................
525,00
-------------------

11.848,76

494.089,00

Idet antallet af elever den 31. december 1953 udgjorde 999, bliver udgiften
pr. elev.......................................................................................................................................
Fradrages beløbene til forretning og afskrivning af de faste ejendomme, bliver
udgiften pr. elev......................................................................................................................
Tilskudet fra den fælleskommunale udligningsfond udgjorde i 1953—1954 kr.
Fradrages dette beløb, bliver kommunens udgift pr. elev
— iberegnet forrentning og afskrivning.........................................................................
— uden forrentning og afskrivning..................................................................................
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494,57
408,91
85.050,00

419,46
333,79

Lærerpersonalet den 31. december 1954
Ansat her i komm.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mailand, H.
skoleinspektør
Christensen, F. C.
viceinspektør
Gilberg, Th.
do.
Bro, A. frk.
overlærer
Dall, H.
do.
Jensen, H. Bay frk.
do.
Romose, A.
do.
Skou, H. B.
do.
Sørensen, E. M. frue
do.
Bruun, J.
lærer
Christensen, E. Bjerregård
do.
Christiansen, M.
do.
Dragsberg, H.
do.
Jacobsen, E.
do.
Jørgensen, J.
do.
Kaae, N. B.
do.
Kristensen, K.
do.
Nielsen, S. A.
do.
Sunesen, M. N.
do.
Andersen, E- frue
lærerinde
Hansen, H. Stentebjerg frue do.-aspirant
Kristensen, G. frue
do.
Nielsen, I. frk.
do.
Talleruphus, D. frue
do.
Thrane, E. frue
do.
Olsen, O.
timelærer
Jensen, P. Mølgaard frk.
timelærerinde
lærerembede

Ansat i nuv. embede

1.10. 51
1.10.51
1. 10. 29
1. 11.54
1. 11. 11
1. 1.40
1. 1.24
1. 4.46
1. 4.46
1. 5.22
1. 3.26
1. 9.51
1.12.27
1. 8.47
1. 5.27
1. 4.46
1. 3.32
1. 5.54
1. 9.53
1. 9.53
1. 9.49
1. 9.49
1.10. 28
1. 9.29
1. 10. 54
1.10. 54
1. 9.33
1. 4.40
1. 5.49
1. 4.51
1.12. 54
1. 12. 54
1.11.40
1. 8.44
1. 8.33
1. 8.33
1. 4.53
1. 4.53
1. 9.54
1. 9.54
1. 8.53
1. 8.53
1. 5.37
1. 4.34
1. 7.49
1. 7.49
1. 9.37
1. 4.40
1. 9.43
1. 7.49
1.11.53
1.11.53
1. 8.53
1. 8.53
læst som overtimer i skoleåret 1954'—55

Ansættelser:
Lærerinde fru E. M. Sørensen ansat som overlærer fra 1. maj 1954.
Lærerinde ved Karlslunde skole fru E. Andersen ansat som lærerinde fra 1.
september 1954.
Lærer ved Nyborg private mellem- og realskole Henry Dragsberg ansat som lærer
fra 1. oktober 1954.
Lærer F. C. Christensen ansat som viceinspektør fra 1. november 1954.
Lærer ved Herlev kommunale skolevæsen Niels Børge Kaae ansat som lærer fra
1. december 1954.
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Forflyttelser:
Aspirant til lærerindeembede frk. Helen Pedersen ansat som fast vikar ved Svend
borg kommunale skolevæsen fra 1. maj 1954.
Lærer Knud Steffensen Lohse ansat som lærer ved Brøndbyernes kommunale skole
væsen fra 1. august 1954.

Vikarer:
Følgende har vikarieret under sygdom og vakance: Lærerinde, fru E. Christensen,
Fredensborg, lærerinde, frk. Hoffland, København, lærerinde, fru J. Bruun, Langerød,
lærerinde fru Liebst, Fredensborg, eks. faglærer E. Jørgensen, Humlebæk, seminarie
elev frk A. Rasmussen, København, student Holger Scheibel, Frederikssund, student
Dall, Fredensborg, frk. Aase Mikkelsen, Taars, Vendsyssel og stud, mag., fru
G. Torfing, Birkerød.

Kursus :
Følgende afsluttede årskursus på Danmarks Lærerhøjskole — kursusåret 1953—54:
Lærer E. Bjerregaard Christensen: engelsk,
lærer Jørgen Jørgensen: matematik,
lærer S. A. Nielsen: fransk,
lærer K. Lohse: tysk og
lærer M. N. Sunesen: matematik.

Fra 1. april 1955 søges følgende nye embeder godkendt af undervisningsministeriet:
2 lærerembeder og
1 lærerindeembede.

Elever fra Den engelske skole i Fredensborg — College of Physical Education — har
gennem samarbejde med skolens forstander Sv. Holtze og lærer E. Bjerregaard Christen
sen deltaget i undervisningen i gymnastik for drenge.

Skolens benyttelse efter normal undervisningstid.
Følgende skoler og foreninger har benyttet lokalerne:
Fredensborg Handelsskole, Fredensborg tekniske Skole, Den kommunale Aften- og
Ungdomsskole, Fredensborg Tennis- og Badmintonklub, Fredensborg Boldklub og Idræts
forening, Fredensborg Roklub, Danske Kvinders Beredskab, Husholdningsforeningen,
Arbejdernes Oplysnings Forbund, Arbejdersamaritterne, Hjemmeværnet, Asminderød
sogns Husmandsforening, Civilforsvaret, drengespejderne og pigespejderne. Endvidere har
Frederiksborg Amts Gymnastikforening benyttet lokaler i forbindelse med opvisninger
på Stadion.
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Oplysninger for hjemmene
Eleverne skal møde rettidigt om morgenen, dog tidligst et kvarter før skolen begynder.
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. — Forældrenes opmærksomhed henledes ¡øvrigt på, at skolens
depot for glemte genstande findes i nybygningens kælder — modsat skolelægens værelse.
Skolebetjenten træffes som regel i depotet i det store frikvarter. Depotet er desværre til
tider for righoldigt.
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 undervisningen og kan der
for ikke følge med i sin klasse. Mærker barnet dette, mister det let interessen for skolear
bejdet. Forsømmelser er yderst farlige for barnet.

Den nye skolelovs forholdsregler mod ulovlige forsømmelser af skolegangen.
1. Ansvaret for, at efundervisningspligtigt barn møder til undervisningen, påhviler 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 gentagelsestil
fælde 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 udpantning,
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 ind
trængende til forældrene, at de lader deres børn i denne skoleafdeling gå til konfirmations
forberedelse i 2. realklasse (2. eksamensmellemskoleklasse). — Dagen efter konfirmationen
er fridag for konfirmanderne, skolen forventer, at forældrene sørger for, at børnene passer
deres skolegang og skolearbejde på normal måde de øvrige dage omkring konfirmationen.

Smitsomme sygdomme: — Hvis der i et hjem er: mæslinger, kighoste, skoldkopper,
influenza, røde hunde, fåresyge eller halsbetændelse, må de skolesøgende børn fra hjem
met, 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 3 sidstnævnte sygdomme,
må ikke søge skole igen, før de medbringer lægeattest derom.
Børns erhversmæssige arbejde: — I henhold til folkeskoleloven af 18. maj 1937 må
intet skolepligtigt barn anvendes til erhvervsmæssigt arbejde forud for den daglige skoletid.
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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 for
ældrene dog være klar over, at en 4—5 timers daglig byplads er en overbelastning af det
barn, der skal passe en 6 timers skoledag med dertil hørende hjemmearbejde — og vil
undervisningsmæssigt sætte barnet tilbage i forhold til dets kammerater.

Fritagelse for gymnastikundervisning og badning kan kun finde sted, når skriftlig be
gæring fra hjemmet medbringes. Fritagelse ud over en uge kan kun tilstedes mod læge
attest.
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. no
vember, kan indskrives med ret til udskrivning 7 år efter. Medens det må kaldes naturligt,
at børn født om efteråret indskrives om sommeren før det fyldte 7. år, anser skolen det i
almindelighed for bedst, om de meget unge (født efter ca. 1. februar) venter til næste år.
Ved den tidlige indskrivning bliver der i reglen tale om dels nogen overpresning, dels
bliver på et eller andet tidspunkt problemet oversidning faretruende, og dette er ikke
populært hverken blandt børn eller forældre.

Skolens ferier i året 1955
fredag den 7. januar 1955.

Skolen begynder efter juleferien

Fastelavnsmandag

mandag den 21. februar.

Kongens fødselsdag

fredag den 11. marts.

Dronningens fødselsdag

mandag den 28. marts.

Fridag mellem gammelt og nyt skoleår

torsdag den 31. marts.

Påskeferie fra

onsdag den 6. april til onsdag den 13. april,
begge dage incl.

1 O-årsdagen for Danmarks befrielse

torsdag den 5. maj — fri hele dagen.

St. Bededagsferie fra

fredag den 6. maj til lørdag den 7. maj,
begge dage incl.

Kristi himmelfartsdag

torsdag den 19. maj.

Pinseferie fra

lørdag den 28. maj til tirsdag den 31. maj,
begge dage incl.

Sommerferie fra

fredag den 1. juli til torsdag den 11. au
gust, begge dage incl.

Efterårsferie fra

mandag den 17. oktober til lørdag den
22. oktober, begge dage incl.

1 fridag i december efter nærmere meddelelse.
fredag den 23. december (22. december
sidste skoledag).

Juleferie fra
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Dimittender — alm. forberedelseseksamen — 1954
1. Poul Andersen,
s. af grosserer, Fredensborg.
2. Lene Andreassen,
d. af bogtrykker, Fredensborg.
3. Bente Gyldendal,
d. af frue, Fredensborg.
4. Helen Hartz,
d. af afd. pensionatsejer, Fredensborg.
5. Lissi Ingemannsen,
d. af fru, Grønholt.
6. Poul Jørgensen,
s. af smedemester, Lønholt.
7. Ruth Jørgensen,
d. af graver, Asminderød.
8. Ingrid Kristensen,
d. af vejmand, Humlebæk.
9, Ellen Margrethe Larsen,
d. af gårdejer, Grønholt.
10. Ib Bo Larsen,
s. af. gartner, Fredensborg.
11. Jørgen Levinsen
s. af gartner, Lønholt.
12. Marianne Lundberg,
d. af urmager, Fredensborg.
13. Birte Toft Nielsen,
d. af kommunelærer. Langstrup.
14. Hans Christian Nielsen,
s. af afd. planteskoleejer, Toelt.
15. Hanne Lise Olsen,
d. af murer, Veksebo.
16. Inger Lisbet Olsen,
d. af gårdejer, Højsager.
17. Grethe Slettegaard Petersen, d. af gårdejer, Asminderød.
18. Ib Svenning Rasmussen,
s. af bestyrer, Nødebo.
19. Niels Juul Steffensen,
s. af bestyrer, Lille Toelt.
20. Finn Sørensen,
s. af gårdejer, Dageløkke.
21. Bodil Thorsen,
d. af købmand, Asminderød.
22. Søren Widding,
s. af forstander, Hillerødvej.
1 fik ug, 2 mg-|-, 9 mg, 5 mg-r og 5 g-|- i gennemsnit.

Almindelig forberedelseseksamen 1955
I februar—marts 19S5 indstilles til aim. forberedelseseksamen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Christian Andersen,
Hanne Bjerre,
Frits Christensen,
Lissi Dahl Christensen,
Hanne Caroline Clausen,
Poul Børge Ferdinandsen,
Anne Lise Frederiksen,
Lise Astrid Hansen,
Winni Egelund Jensen,
Jørgen Jespersen,
Birgit Helene Overmark,
Erik Petersen,
Per Frode Rasmussen,

s. af købmand, Hillerød.
d. af gårdejer, Tikøb.
s. af sadelmager, Fredensborg.
d. af gartner, Asminderød.
d. af gartner, Asminderød.
s. af forpagter, Hillerød.
d. af chauffør, Fredensborg.
d. af forretningsbestyrer, Humlebæk.
d. af skovfoged, Langerød.
s. af arbejdsmand, Fredensborg.
d. af skovløber, Danstrup.
s. af trafikassistent, Humlebæk.
s. af bestyrer, Nødebo.
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Skriftlig eksamen 22.—28. februar incl.
Mundtlig eksamen
lærer M. Christiansen ■—• overlærer Aage
Nielsen, Græsted.
Tirsdag den 8. marts kl. 9.00
overlærer H. Dall — lærer, eand. mag.
tysk,
Schaumann, Arhus.
Torsdag den 10. marts kl. 9.00 fysik,
viceinspektør C. Christensen — lærer Fl.
Søgaard, Espergærde.
Mandag den 14. marts kl. 8.30 dansk,
overlærer A. Romose — viceinspektør H. C.
Rosted, Hørsholm.
lærer S. A. Nielsen — faglærerinde, frk. E.
Onsdag den 16. marts kl. 8.45 engelsk,
Junge, Odense.
Fredag den 18. marts kl. 9.00
skoleinspektør Mailand — overlærer Chr.
historie,
P. Nielsen, Svaneke.
Tirsdag den 22. marts kl. 8.00 matematik, lærer J. Jørgensen — overlærer D. Videbæk,
Hurup.
Torsdag den 24. marts kl. 8.00 naturhistorie, overlærer A. Romose — skoleinspektør P. K.
Brændstrup, Birkerød.

Fredag den 4. marts kl. 8.30

geografi,

Opgaverne i skriftlig dansk censureres af undervisningsinspektør Hans I. Hansen, Kø
benhavn, i engelsk af overlærer J. Bliksted, Ølgod og i regning og matematik af skole
inspektør B. Davidsen, Borup.

Årsprøver marts 1955.
Grundskolen og den eksamensfri mellemskole:

Eksamensskolen ;
skriftlig prøve: 14.—18. marts.
mundtlig prøve: 19.—26. marts.

skriftlig prøve: 17.—18. marts.
mundtlig prøve: 24.—26. marts.

Lørdag den 19. marts,
kl. 8,30
3. r.

fysik

nr. 15

hr. C. Christensen

hr. civiling. Laugesen

Mandag den 21. marts
kl. 8,30
3. r.
2. r.
1. r.

historie
naturhistorie
engelsk

nr. 1
nr. 15
nr. 28

hr. E. Jacobsen
hr. Skou
hr. S. A. Nielsen
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hr. apoteker Klem
hr. Romose
hr. slotsforvalter Wolf

Tirsdag den 22. marts.
kl. 8,30
3. r.
2. r.
1. r.

naturhistorie
matematik
historie

nr. 15
nr. 29
nr. 28

hr. Romose
hr. C. Christensen
hr. M. Christiansen

hr. Dragsbjerg
hr. M. Sunesen
hr. past. Schaumburg-Müller

Onsdag den 23. marts,
kl. 8,30
3. r.
2. r.
1. r.

geografi
dansk
naturhistorie

nr. 22
nr. 29
nr. 15

hr. M. Christiansen
hr. Romose
hr. Skou

fru G. Kristensen
frk. Bay Jensen
hr. forstander H. Hansen

Torsdag den 24. marts,
kl. 8,30
3.
2.
1.
2.
2.
1.
1.
1.
5.
5.
5.
4.
4.
3.
3.
2.
2.
1.
1.

r.
r.
r.
m.
m.
m.
m.
m.
a.
b.
c.
a.
c.
a.
c.
c.
d.
a.
c.

a.
c.
a.
b.
c.

tysk
geografi
matematik
dansk
dansk
regning
regning
dansk
regning
naturhistorie
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
regning
religion

nr. 1
nr. 22
nr. 28
nr. 30
nr. 12
nr. 29
nr. 26
nr. 31
nr. 24
nr. 25
nr. 21
nr. 20
nr. 23
nr. 9
nr. 7
nr. 8
nr. 10
nr. 5
nr. 6
nr. 6

hr. Dall
hr. xM. Christiansen
hr. C. Christensen
hr. Skou
hr. E. Jacobsen
hr. Bjerregaard
frk. I. Nielsen
fru G. Kristensen
fru Thrane
hr. Gilberg
frk. A. Bro
fru Sørensen
frk. Mølgaard Jensen
hr. O. Olsen
hr. N. B. Kaae
hr. M. Sunesen
frk. Bay Jensen
fru Stentebjerg Hansen
hr. Dragsberg
fru Talleruphus

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

hr. E. Jacobsen
hr. Jørgensen
hr. K. Kristensen
hr. M. Sunesen
hr. Dragsberg
hr. J. Bruun

hr. skoleinsp. K. Kristiansen
hr. past. Schaumburg-Müller
hr. slotsforvalter Wolf
hr. gårdejer Karl Larsen
hr. forstander Johs. Petersen
hr. forpagter Aage Thomsen
hr. forstander H. Hansen
fru E. Nyboe Andersen
hr. skrædderm. A. Hansen
fru Carla Praëm
hr. pantefoged W. Lyck
fru overlærer Dall
hr. ingeniør Tage Chistensen
hr. sekretær Per Bredsdorff
hr. parcellist Mogens Jensen
hr. gdr. Schellerup Nielsen
hr. forst. Schelke Andersen
hr. J. Jørgensen
hr. landsretssagfører J. Linde
hr. landsretssagfører J. Linde

kl. 9,30
m. c. regning
b.
religion
d.
regning
a.
regning
religion
1. c.
dansk

2.
5.
3.
1.

12
25
13
5
5
6
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hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.

forstander Johs. Petersen
sognepræst Praëm
gdr. Schellerup Nielsen
Dragsberg
M. Sunesen
landsretssagfører J. Linde

kl. 11,15
2.
4.
4.
4.
3.
2.
1.

m. b. regning
b.
regning
d.
sang
e.
dansk
b.
regning
dansk
a.
d.
dansk
religion

nr. 26
nr. 21
nr. 20
nr. 11
nr. 9
nr. 10
nr. 7
nr. 7

hr. Bjerregaard
frk. A Bro
hr. N. B. Kaae
hr. E. Jacobsen
frk. Mølgaard Jensen
hr. S. A. Nielsen
hr. Dragsbjerg
fru Talleruphus

hr. inkassator Erik Jensen
hr. gdr. Schellerup Nielsen
hr. forst. Schelke Andersen
fru Stentebjerg Hansen
hr. J. Bruun
hr. O. Olsen
fru Talleruphus
hr. Dragsberg

kl. 12,15
4. d.
4. e.
2. a.

dansk
regning
religion

nr. 20
nr. 11
nr. 10

hr. K. Kristensen
hr. M. Sunesen
frk. I. Nielsen

4. b.
3. b.

religion
geografi

nr. 21
nr. 9

frk. I. Nielsen
hr. J. Bruun

hr. forst. Schelke Andersen
hr. O. Olsen
hr. S. A. Nielsen

kl. 13,15
fru E. Andersen
frk. Mølgaard Jensen

Fredag den 25. marts,
kl. 8,30
3.
3.
2.
2.
1.
1.
5.
4.
3.
3.
3.
2.
2.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
c.
a.
a.
b.
c.
c.
d.

dansk
engelsk
engelsk
tysk
dansk
fysik
dansk
regning
dansk
dansk
regning
dansk
dansk

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1
19
28
29
12
15
26
20
5
9
7
8
10

hr. Skou
hr. S. A. Nielsen
hr. Bjerregaard
hr. Dall
hr. Komose
hr. C. Christensen
fru Thran e
hr. K. Kristensen
hr. O. Olsen
fru Sørensen
hr. N. B. Kaae
fru Stentebjerg Hansen
frk. Mølgaard Jensen

2.
2.
2.
1.

a.
c.
d.
d.

regning
religion
religion
regning

nr. 11
nr. 8
nr. 10
nr. 6

hr. H. Mailand
fru Stentebjerg Hansen
hr. Dragsberg
fru Talleruphus

hr. E. Jacobsen
hr. forstander Holtze
fru G. Christensen
fru H. Hedegaard
frk. I. Nielsen
hr. civilingeniør Laugesen
frk. Bay Jensen
hr. gdr. Jørgen Sørensen
hr. J. Jørgensen
hr. J. Bruun
fru E. Andersen
fru Esther Sørensen
hr. Dragsberg

kl. 9,30
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hr. M. Sunesen
fru Esther Sørensen
frk. Mølgaard Jensen
hr. M. Christiansen

kl. 11,15
regning
dansk
dansk
geografi
regning
historie
dansk
geografi
regning

2.
2.
1.
1.
1.
5.
5.
4.
4.

m.
m.
m.
m.
m.
a.
b.
c.
d.

1.
5.
4.
4.

tn. b. naturhistorie
a.
naturhistorie
b.
geografi
eregning

a.
b.
a.
b.
c.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

11
26
30
22
31
24
25
23
20

hr. J. Bruun
fru Talleruphus
frk. A. Bro
hr. N. B. Kaae
hr. M. Christiansen
hr. M. Sunesen
frk. Bay Jensen
hr. Dragsberg
fru Sørensen

hr. forstander Staunsholm
hr. pens, lærer Andersen
fru Carla Praëm
hr. Gilberg
hr. postmester Hansen
hr. J. Jørgensen
fru E. Andersen
fru Thrane
hr. O- Olsen

kl. 12,15
nr. 22
nr. 24
nr. 21
nr. 23

hr. M. Sunesen
hr. Gilberg
hr. Dragsberg
hr. J. Jørgensen

nr. 30
nr. 31
nr. 25
nr. 21

hr. Bjerregaard
fru Sørensen
hr. Dragsberg
hr. M. Christiansen
hr. Gilberg
hr. Dall

hr. N. B. Kaae
fru Thrane
frk. Mølgaard Jensen
fru Stentebjerg Hansen

kl. 13,15
2- r. og
1
2. m. a. og b. /

1.
1.
5.
4.

m. a. religion
m. c. historie
b.
sang
b.
dansk

hr. forstander Holtze
fru G. Kristensen
fru Talleruphus
fru E. Andersen
frk. Bay Jensen
hr. M. Sunesen

Lørdag den 26. marts
kl. 8,00
3. r.
2. r.
1. r.

matematik
fysik
tysk

nr. 1
nr. 15
nr. 28.

hr. S. A. Nielsen
hr. C. Chistensen
hr. Dall

hr. Kristensen
hr. Romose
hr. M. Christiansen

kl. 8,30
2.
1.
5.
5.
5.
4.
3.
2.
1.

m. b. naturhistorie
m. b. dansk
dansk
a.
b.
regning
c.
sang
c.
naturhistorie
c.
geografi
b.
dansk
b.
dansk

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

22
26
24
25
29
23
7
6
8

hr. Dragsberg
frk. I. Nielsen
fru Talleruphus
hr. Jørgensen
hr. N. B. Kaae
hr. Gilberg
hr. O. Olsen
hr. J. Bruun
fru Thrane
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frk. Mølgaard Jensen
hr. Skou
frk. Bay Jensen
hr. E. Jacobsen
fru Stentebjerg Hansen
fru E. Andersen
fru G. Kristensen
frk. A. Bro
hr. Bjerregaard

kl. 9,30
ni. a. sang
m. c. religion
c.
historie
a.
religion
b.
regning
religion
1. b.
regning
religion

1.
1.
5.
4.
2.

30
31
29
20
6
6
8
8

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

hr. Gilberg
frk. Mølgaard Jensen
fru Stentebjerg Hansen
fru Sørensen
frk. A. Bro
fru E. Andersen
hr. Bjerregård
hr. O. Olsen

hr. N. B. Kaae
fru G. Kristensen
fru Thrane
hr. Dragsberg
fru E. Andersen
frk. A. Bro
hr. O. Olsen
hr. Bjerregaard

kl. 10,30
2.
1.
a.
1.
5.
5.
4.
3.
3.

m. a. geografi
m.
gymnastik
b.
gymnastik
ni. c. fysik
a.
sang
c.
geografi
a.
historie
a.
religion
d.
dansk

nr. 22

31
24
29
20
5
13

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

hr. O. Olsen
hr. Bjerregaard
fru G. Kristensen
hr. Dragsberg
hr. Gilberg
hr. J. Bruun
frk. Mølgaard Jensen
frk. I. Nielsen
fru E. Andersen

frk. Bay Jensen
hr. E. Jakobsen
fru Sørensen
hr. N. B. Kaae
fru Stentebjerg Hansen
hr. J. Jørgensen
frk. A. Bro
fru Thrane
fru Talleruphus

Mandag den 28. marts:

Tirsdag den 29. marts:

Droningens fødselsdag: Skolen liar fri.

Kl. 8,30: Lærermøde vedr. omflytning
i eksamensskolen.
Kl. 10: Lærerrådsmøde.

Onsdag den 30. marts.
Kl. 8,30 møder:

1. b. (nr. 8), 2. a. (nr. 10), 2. b. (nr. 6), 2. c. (nr. 9), 3. a. (nr. 5),
3. c. (nr. 7), 3. d. (nr. 13), 4. a. (nr. 20), 4. b. (nr. 21), 4. c. (nr. 23),
4. d. (nr. 22), 4. e. (nr. 11), 5. a. (nr. 24), og 5. b. (nr. 25).

Kl. 9,30 møder:

1.
5.
2.
2.

a. (nr. 5), 1. c. (nr. 6.), 1. d. (nr. 7), 2. d. (nr. 10), 3. b. (nr. 9),
c. (nr. 26), 1. ni. a. (nr. 25), 1. m. b. (nr. 24), 1. m. c. (nr. 31),
m. a. (nr. 30), 2. ni. b. (nr. 27), 2. m. c. (nr. 12), 1. r. (nr. 28),
r. (nr. 29), og 3. r. (nr. 1).

Klasserne afleverer bøger og modtager underretning om ud
faldet af prøverne.

Kl. 10,30

Afslutning i pigernes gymnastiksal (elever fra 1. m.—3. m. og
1. r.—4. r. deltager).
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Torsdag den 31. marts.
Skolen har fri.

Fredag den 1. april.
Kl. 8,30 møder:

4. r. (nr. 1), 3. r. (nr. 3),
b. (nr. 30), 3. f. m. (nr.
1. f. m. a. (nr. 24), 5. c.
(nr. 21), 4. d. (nr. 12), 3.
(nr. 5), 2. d. (nr. 6).

Kl. 9,30 møder ;

2. f. m. b. (nr. 31), 1. f. m. b. (nr. 26), 5. a. (nr. 24), 5. b. (nr. 25),
5. d. (nr. 27), 4. a. ( nr. 20), 3. d. (nr. 7), 2. a. (nr. 9), 2. c. (nr. 10),
og 2. e. (nr. 13).

Kl. 10,30

møder de nye 1. grundskoleklasser i pigernes gymnastiksal

2. r. (nr. 28), 1. e. m. a. (nr. 29) 1. e. m.
19), 2. f. m. a. (nr. 31), 2. tn. c. (nr. 27),
(nr. 26), 5. e. (nr. 11) 4. b. (nr. 20), 4. c.
a. (nr. 8), 3. b. (nr. 10), 3. c. (nr. 9), 2. b.

Lokalernes beliggenhed.
Bygning A (hovedbygningen) stuen : nr. 5—6—7—8.
1. sal: 9—10—11—12—13.
Bygning B
kælder: nr. 19.
stuen: nr. 1 samt lærerværelse.
1. sal: nr. 3 samt kontorer.
Bygning C
stuen: nr. 14—15.
1. sal: nr. 16—17.
mellem stue og 1. sal: nr. 18.
endvidere gymnastiksalene.
Bygning D
kælder — udstillingslokale for sløjdarbejder fra
1. og 2. klasserne, samt lersløjd.
stue: nr. 20—21—22—23.
1. sal: nr. 24—25—26—27.
2. sal: nr. 28—29—30—31.

Håndarbejdsudstillingen findes i nr. 17 og nr. 27, træsløjdarbejderne i nr. 14, tegningerne
— samt de skriftlige årsprøver — i nr. 18, småsløjd fra 3. og 4. klasserne i nr. 3 og småsløjd
fra 1. og 2. klasserne — samt lersløjd — i kælderlokalet i nybygningen. Samtlige udstillinger
er åbne i eksamensdagene torsdag den 24. marts til lørdag den 26. marts samts tillige søn
dag den 27. marts fra kl. 15—17.
Forældre og enhver anden, der interesserer sig for skolens arbejde, indbydes venligst
til at overvære de mundtlige prøver samt til at se de udstillede elevarbejder.

Fredensborg i marts 1955.

H. Mailand.
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