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Skoleautoriteterne.
Sognerådsformand :

Gårdejer Jørgen Jørgensen, Lønholt.

Skolenævn:
Gårdejer Karl Larsen, Grønholt, formand.
Forstander A. Schelke 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.
Skrædermester Amund Hansen, Humlebæk.
Gårdejer Karl Larsen, Grønholt.
Forretningsfører H. J. Mikkelsen, Humlebæk.
Fru Cathrine Sørensen, Asminderød.

Fælleslærerrådsformand og lærerrådsformand 
ved Fredensborg skole:

Overlærer H. L. Dall.

Skoleinspektøren
træffes på skolens kontor hver skoledag fra S—9 
samt fredag fra 17—18. Telefon nr. 42.
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Fredensborg skole 1906—1956.
Den 11. december 1956 kan skolen fejre sit 50 års jubilæum. 
1 korte træk er skolens historie således:

11. december 1906: Fredensborg Centralskole indviedes (nuværende ho
vedbygning — bygning A).

1. april 1921: Fredensborg Centralskole købstadordnet skole.
Sommeren 1921 : Skolesparekassen oprettedes.

1. april 1925: Eksamensskole indføres — præliminærskole med fire 
klassetrin — ahn. forberedelseseksamen.

22. november 1927 : Sidebygningen — bygning B — indviedes.
1. december 1928: Skolen får eksamensret til aim. forberedelseseksamen.

Januar 1929 : Skoleteatret begyndte.
31. marts 1929: Det første hold elever dimitteredes.

1. juli 1934: Forældreråd — bortfaldt i 1938 v. valg p. gr. a. for 
ringe tilslutning.

1.januar 1937: Veksebo skole nedlægges, og eleverne overføres til Fre
densborg skole.

28. marts 1940: Bygning C — med særfagslokalerne (sløjd - fysik/na- 
turhistorie - skolekøkken - håndgerning - ny gymna
stiksal - tegning) indviedes. Skolerne i Langstrup - 
Lønholt - Grønholt og Toelt nedlægges, eleverne over
førtes til Fredensborg skole.

Juni 1943: Lejrskolen v. St. Havelse strand påbegyndtes.
1. oktober 1944: Skoletandplejen indførtes.
1. april 1949.

26. april 1950:
1. oktober 1952:

Skolelægeordningen indførtes.
Valg af skolens første skolenævn.
Ny gymnastiksal tages i brug — drengenes sal.

1. oktober 1953 : Ny fløj med 12 klasselokaler tages i brug — opført, 
hvor den gamle gymnastiksal fra 1906 lå, denne sal 
blev nedrevet og senere genopført ved Esrom sø, hvor 
den nu tjener som bådehus for roklubben.

1. april 1955: Eksamensskolen ændredes fra præliminærskole til 
eksamensmellem- og realskole.
Samtidig ændredes skoleåret fra forårsskoleår til som
merskoleår.

6. december 1955: Til aflastning for fysik/naturhistorielokalet i bygning 
C tages et nyt fysiklokale i brug — indrettet i hoved
bygningens tagetage.

9.januar 1956: Skolelæsestuen i bygning D tages i brug.

Ved skolens 25 års jubilæum i 1931 — og ligeledes i 1946, hvor skolen 
havde været købstadordnet skole i 25 år — udsendtes der ved skolens davæ
rende leder, skoleinspektør M. Sørensen, to festskrifter, af hvilke der — med 
skoleinspektør M. Sørensens tilladelse — citeres følgende:
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Et Tilbageblik.
»Nær ved det hvide Slot og Esromsøens Vover, omgivet af yndige Skove, 

ligger Fredensborg nye Centralskole paa en aaben, luftig Plads med smuk og 
livlig Udsigt til alle Sider. Ved sit anselige Ydre er den bleven en Pryd for 
Egnen, og paa Grund af sin høje Beliggenhed kan den ses vidt omkring«.

Fredensborg gamle Skole.

Saaledes indleder en lyrisk stemt og begejstret Forfatter en Beretning om 
den nye Centralskole, der i 1906 afløste de to gamle Skoler i Asminderød og 
Fredensborg. — Selv om den poetiske Skribent kan siges at have ladet sig 
henrive af sin store Glæde over den nye, stolte Bygning, idet baade det 
hvide Slot og de klare Bølger ligger noget udenfor Skolens direkte Synsvidde, 
forstaar man dog særdeles godt den lyse Stemning, der maatte begejstre Sin
dene ved Sammenligningen.

Fredensborg gamle Skole, hvis Billede her ses, laa i Jernbanegade, hvor 
nu Blikkenslagermester Poulsens Ejendom ligger, og bærer jo ingenlunde 
Præg af det fornemme Naboskab. At Aanden derfor godt kan have svævet 
højt over Skolens Virke, forstaas gennem det Vers, der paa en Plade over 
Døren forkyndte:

»Vis her den Unge klart og ret 
den Vej, han har at vandre. 
Graahaaret vil han mindes det 
og ej den Vej forandre«.

(Efter Salom. Ordsprog 22,6)
Opbygget i Aaret 1830.
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Sikkert færdes der mellem os den Dag i Dag mangen »Graahaaret«, som 
med Glæde mindes, at Sindet saa ofte kan løftes til lyse Tinder, om ogsaa 
Stuen er lav og mørkladen, og mangen vil vel mene, at Fredensborg gamle 
Skole er dog den bedste, han kender.

Medens Fredensborg Skoles uanselige Bygning saaledes efterlader Indtryk

ket af noget »slet og ret«, hvor man endda kan være tilbøjelig til at dvæle 
mest ved det første, giver Billedet af Asminderød gamle Skole, det nuværende 
»Asmundshøj«, med sin Beliggenhed lige overfor Asminderød dejlige, gamle 
Kirke, Indtryk af en herlig Idyl.

At Forholdene imidlertid ikke altid har været idylliske i Asminderød, be
vises gennem Præstens Vidnesbyrd om Degnen og S k o 1 e h o 1 d e- 
r e n Brabrand :

»... I Kirken selv er hand ei mindre til Forargelse ved sin idelige Hiem- 
løben under Prædiken, det skete alle Julens 6 Prædike-Dage. Men fornem
melig besørges Læsningen i Byerne meget slet*). Jeg veed mange Byer,

*) Brabrand har været løbedegn i flere nabobyer, idet der på den tid (1750) vistnok kun fandtes degne i Asminderød. 
Dauglykke og Grønholt.
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for hvilke hand har ladet 4 a 5 Gange tillyse om Læsning, men ei siden 
været udi. Og hand giør mig ingen Regnskab for Læsningen, har hand i 
Hast noget sammenskrevet, løber hand siden ved nøiere examen vild deri 
og undertiden befindes i Løgn. Undertiden, naar hand seer, at Ungdom
men begynder at samles, sætter band sig paa sin Hest og rider bort.

Dette fortrædelige Menniske kunde i sin Tid være capable til at lægge 
mig i Støvet« — osv.

Hosstaaende Billede af den nye skole viser, at den, hvad Idyl og Skøn
hedsindtryk angaar, ikke kan maale sig med den gamle, men den har andre 
Dyder, som dengang har været meget fremtrædende, og den Dag i Dag gør 
den til en upaaklagelig og tiltalende Arbejdsplads. Lokalerne er lyse, venlige 
og friske, og de rummelige Forstuer og brede, bekvemme Trappegange giver 
straks ved Indtrædelsen et tiltalende Indtryk. Saa langt fra at være forældede, 
er de indre Lokaliteter helt igennem sunde og — ogsaa efter moderne Krav — 
fyldestgørende.

Centralskolen 1906—1931.
I Aaret 1900 er den første Tanke om en ny Skole fremme. Sagen er drøftet 

nogle Aar, og der har været nogen Meningsforskel angaaende Beliggenheden, 
idet der fremførtes Forslag om at lægge Skolen ved Kongevejen nær Rund
delen.

Fredensborg Centralskole 1921.

Den 3. August 1905 blev Arbejdet udbudt, og Opførelsen blev paabegyndt 
under Ledelse af Tømrermester Frandsen, Fredensborg, med Arkitekt Preisler 
som Raadgiver. Den 11. Dec. 1906 indviedes saa Skolen ved en Højtide
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lighed, der overværedes af Deres Majestæter Kong Frederik d. 8. og 
Dronning Louise med Følge. Gaardejer Jens Hansen, Langerød, holdt Fest
talen, Slotspræst Kissmeyer indviede Skolen, og den nye Førstelærer, F. Chri
stensen, takkede. Majestæterne udtalte deres Beundring over de gode og til
talende Lokaliteter, og man sporer helt igennem en levende Glæde over det 
gode Resultat.

Med de 6 Klasseværelser har der saa været fornøden Plads gennem Aarene, 
indtil Realskolens Indførelse gjorde en Udvidelse nødvendig. Under Ledelse 
af Arkitekt Madsen, Hillerød, opførtes i 1927 den nye Bygning, som indviedes 
den 22. Nov. 1927 af Provst Simon Hansen, Helsingør, under Overværelse af 
Stiftamtmd., Kammerli. Howard Grøn, Slotspræst, Greve Moltke, de lokale 
Myndigheder og andre interesserede.

Fredensborg Centralskole 1931.

Herved fik man 3 nye Klasseværelser, Lærervairelse, Kontor og tidssvarende 
sanitære Forhold. I 1922 indrettedes et Lokale til Undervisning i Naturhistorie, 
Fysik og Sang, i 1927 blev der indlagt Centralvarme og indrettet Lokale til 
Skolekøkken og Haandarbejde, i 1928 indlagdes elektrisk Lys overalt; i 1929 
blev den udvidede Legeplads tjærebehandlet samt indrettet Læforhold og 
Cykleskur.

For Tiden søges Approbation paa en Ændring, der vil give et Klasseværelse 
mere, samtidig med at Lærerværelse og Kontor flyttes til en af de hidtidige 
Lejligheder. Skolen raader da foruden Gymnastiksalen over 10 Lokaler, 
hvoraf 6 med almindeligt Udstyr, 2 Særlokaler og 2 med særlig Montering 
for de øverste Realklasser.

I den i Indledningen omtalte Beretning, hedder det :
»Under hele Bygningen findes store Kælderrum til Brug for de paa Skolen bo

satte Lærere, samt 2 store Lokaler, som paatænkes benyttet til Sløjd og Skolebade«.
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Med den Tanke har Forfatteren været in ere end 25 Aar forud for dens 
Virkeliggørelse.

I 1932 inddroges en Lærerindes Bolig, og i 1936 blev det nødvendigt at 
inddrage de Lokaler, der indtil da havde gjort Tjeneste som Embedsbolig for 
Overlæreren (Skoleinspektøren). De 4 Skolestuer, som man herved fik Raa- 
dighed over, gav Skolen et samlet Antal Lokaler paa 13 foruden Gymnastik
salen.

Bygning C (1 940) samt den senere nedrevne lille Gymnastiksal.

Saa kom Skoleloven af 18. Maj 1937 med bl. a. Paabud om Indførelse af 
Sløjd og Skolekøkken for alle Børn over 12 Aar. Loven gav to Frister 
5 og 10 Aar) til Fuldbyrdelse af disse Bestemmelser, men Sogneraad og Skole
kommission tog med paaskønnelsesværdig Energi og Beslutsomhed fat paa 
Opgaven, der ikke blot krævede Byggeri her, men ogsaa berørte Kommunens 
øvrige Skoler. Efter Overvejelser og Forhandlinger, der i det store og hele 
forløb værdigt og harmonisk, naar det betænkes, hvor ømtaalige og omfat
tende Problemer det drejede sig om, blev Resultatet, at Langstrup, Lønholt, 
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Grønholt og Toelt Skoler nedlagdes, og samtlige Børn (Toelt delvis), nemlig 
henholdsvis 20, 30, 39 og 19, overførtes hertil. Allerede fra 1. Januar 1937 var 
Veksebo Skole nedlagt og 25 Børn optaget her.

Den samlede Forøgelse var altsaa 133 Børn.
Alt dette var Grundlaget for den store Udvidelse i 1939—40. Det impone

rende Byggeri omfatter 5 Særlokeler til Naturhistorie, Sløjd, Skolekøkken, 
Haandarbejde og Tegning, en stor Forhal, brede Trapper og Gange, Folke- 
badeanstalt og en meget stor Gymnastiksal (10x21 m) med tilhørende Bade
indretning og lyse, dejlige Omklædningsrum. Desuden har Folkebiblioteket 
siden Februar 1941 indtil videre Plads i samme Bygning. Alle her nævnte 
Lokaler er store og festlige, og saavel Arkitekten, Forstander M. P. Madsen, 
Hillerød, som Sogneraadet, der ikke veg tilbage for den store Udgift (over 
200.000 Kr.) (fortjener Skolens varme Tak, fordi denne Opgave blev løst — 
saa udmærket og navnlig saa hurtigt.

Indvielsen fandt Sted den 28. Marts 1940 ved Amtmand Ulrich. Sogneraads- 
formanden, Gdr. Jørgen Jørgensen, Skoleudvalgsformanden, Parcl. Jørgen 
Jensen. Skolekommissionens Formand, Forstander Hans Hansen, Skovholm- 
gaard, Amtsskolekonsulent L. C. Jensen og Slotspræst Reumert med flere 
talte. Mange Forældre havde givet Møde, og gennem Samværet og de frem
førte Hilsener var det tydeligt at mærke, hvor glade alle var for det altsam
men. — Otte Dage efter havde vi Tyskerne i Landet.
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Hvad angaar Udstyr af de enkelte Lokaler, er det tilstrækkeligt at nævne, 
at de naturligvis samtidig med det store Byggeri fik all, hvad Nutiden kræver. 
Samlingerne fra de nedlagte Skoler overførtes hertil, hvorved navnlig Fugle
samlingen ved et værdifuldt Tillæg fra Langstrup blev meget fyldig. Et Par 
fritstaaende Montre giver en smuk Indfatning for disse Ting.

Et karakteristisk Træk for alle 25 Aar er Skolens stærke Vækst og Udvik
ling. Dette har paa ethvert Tidspunkt bevirket en Optagethed saa stor, at vi

Skolen set fra Øst (1940)

Lærere har haft nok at tænke paa og være interesseret i og aldrig har kunnet 
faa Tid til at sløves paa Grund af Stilstand og Gentagelser, men dog ikke saa 
stor, at det paa nogen Maade har forstyrret Ligevægten i det daglige Arbejde. 
De første Aar var det Realskoleordningen, derpaa Spørgsmaalet om Bygge
udvidelser, endelig stigende Børnetal, saa der idelig, som det ses, er »nyt 
Embede« under Overvejelse. Men det altoverskyggende blev naturligvis Begi
venhederne i 1939—40 med Følger. Indvielsen den 28. Marts 1940 var en smuk 
Dag i Skolens Historie og staar levende i Mindet. Amtmand Ulrich talte varmt 
og klart om »Byen med de mange Minder og de mange Muligheder«, ytrede, 
at »intet Arbejde er kedeligt, naar det udføres godt«, og ønskede, at Skolen 
vilde »værne om de Værdier, som Møl og Rust ikke kan fortære«. Amtsskole
konsulent Jensen betegnede »det, der her er sket, som noget ganske enestaa- 
ende i Amtet«. Pastor Reumert sagde blandt andet: »Vi ser i Dag Skolens 
Flag vaje; maa Danebrog altid vaje over en dansk Skole i et frit dansk Land«.

Saa kom den 9. April. Ingen glemmer det Øjeblik, da den unge Vikar Mor
tensen, som kom med Morgentoget fra København, kunde fortælle, at Skraa- 
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ningen ved Østerport Station var tæt belagt med tyske Soldater, om Flyve
maskinernes Myriader, om den fuldkomne Lammelse, der prægede alt og alle 
i Hovedstaden. Vi sundede os en Dag; man benægtede og troede skiftevis, 
søgte at passe sin Undervisning og glemte sig selv, mens man saa paa de 
uskyldige Barneøjne, der virkede dobbelt betagende som Modsætning til det, 
der jo altsaa var over os. I Frikvarteret Kl. 10 blev der fra Trappen talt 
besindige Ord om, at vi værdigst muligt skulde gøre Dagens Gerning, lyde 
Kongens Bud og stilfærdigt, men uden Vaklen, hævde os som danske Børn 
i en dansk Skole.

Dette har vi søgt at efterleve. Vi fik lempelige ydre Kaar. Et Par Gange 
ængstedes vi ved Besøg af tyske Officerer, der »besigtigede«, men forsvandt 
igen, uden at der skete noget. Det saa ud, som vi skulde slippe helt, men den 
18. April 1945 blev Skolen med Undtagelse af Hovedbygningen beslaglagt til 
Lazaret. Man mente, at det skulde gaa med de ældste Klasser hjemme, medens 
de mindre fik Husly i KFUM og Missionshuset. Det viste sig nu, at det blev 
Kaserne i Stedet; vi holdt Pinen ud i 4 Dage, om hvilke der kun er det gode 
at sige, at hver eneste Dreng og Pige helt forstod Alvoren og opførte sig fuldt 
korrekt. Hos Forstander Holtze og paa Slottet fandt vi saa Gæstfrihed de 
kommende Dage — der blev jo ikke saa mange. Befrielsen fejrede vi i Slots- 
gaarden under Klokkeringning fra Slotskirken og havde vel den samme ufor
glemmelige Oplevelse som alle vore Landsmænd.

Hermed er vi naaet til Enden paa disse 25, i saa mange Henseender ene- 
staaende Aar. Der mangler stadig ikke Opgaver; der er ogsaa for den kom
mende Tid nok, der kan holde os »levende« og vedligeholde den ovenfor 
nævnte Spænding. Det nærmeste Krav kan vist formes derhen, at vi maa se

Skolen før Udvidelserne i 1952—53



at faa vore Børn gjort til rigtige Børn igen, fri for Had, Haardhed og Splittet
hed, saa de kan genvinde den Sindets Ligevægt og Fred, der er saa afgørende 
for, at Barnet kan trives og udvikles til et harmonisk Menneske. Heroin maa 
Lærere, Forældre og Myndigheder let kunne enes, og saa vist som Skolens 
endelige Maal, »at fremelske og bevare Værdier, som Møl og Rust ikke kan 
fortære«, maa have dette til nødvendig Forudsætning, skal her i Aaret 1946 
sluttes med det Ønske, som Kaj Munk udtrykker saaledes:

Ak, hvor man længes efter 
at eje Fred med en og hver 
og bruge sine Kræfter 
paa lutter Vennefærd.

Hvor er man træt af haarde 
og spotske Ord i Bog og Blad, 
saa dødtræt af at saare, 
naar helst man gjorde glad.

Det stadigt stigende børneantal medførte, at planer om yderligere udvi
delser måtte nyde fremme. I årene 1952—1953 gennemførtes skolens sidste 
store udvidelse — den nye fløj med 12 lyse, moderne klasselokaler samt 
en ny gymnastiksal til afløsning af den lille gymnastiksal.

Ligeledes kan det nævnes, at skolens varmeanlæg, der hidtil havde været 
stokerfyr i hovedbygningens kælder, nu afløstes af oliefyr i nybygningens 
kælder.

De sanitære anlæg flyttedes til kælderen i nybygningen, hvor også skole
lægen fik sit særlige lokale spec, indrettet til formålet.
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Også spørgsmålet om lærerværelse og kontorer løstes på særdeles smuk 
måde. Skolens lokalevanskeligheder inden byggeriet medførte, at lærer
værelse og kontor måtte afgives til undervisningsbrug, hvorfor en nyordning 
her var tiltrængt.

Senere kom indretningen af fysiklokalet i hovedbygningens tagetage, lige
som indretningen af en skolelæsestue blev til virkelighed. Formand for

Drengenes gymnastiksal 
(1952)
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skoleudvalget under disse udvidelser var til 1954 amtsrådsmedlem, gdr. 
Jørgen Hansen, Graftebjerg, senere afløst af landsretssagfører Jørgen Linde, 
Fredensborg.

Skolens arkitekt under udvidelserne i 1952—1955 var arkitekt Holger 
Næsted, Hillerød, bistået af kommunens rådgivende ingeniør, civilingeniør 
Lauge Laugesen, Hillerød.
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Skolens elevantal 1906—1956.
1906 216
1907 214
1908 215
1909 211
1910 214
1911 214
1912 212
1913 195
1914 189
1915 198
1916 198
1917 197
1918 195
1919 182
1920 180
1921 205 Skolen bliver købstadordnet.
1922 224
1923 233
1924 246
1925 262 Skolen får eksamensafdeling.
1926 264
1927 268
1928 276
1929 269
1930 271
1931 273
1932
1933
1934 278
1935 280
1936 306
1937 330 Veksebo skole nedlægges.
1938 330
1939 341
1940 473 Langstrup, Lønholt, Grønholt og Toelt skoler nedl.
1941 481
1942 492
1943 472
1944 472
1945 487
1946 504
1947 526
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1948 556
1949 573
1950 578
1951 629
1952 649
1953 673
1954 699
1955 750
pr. 1/8 1956 c. 770

Lærerpersonalet 1906 1956.
F. Christensen 
S. V. Sørensen 
Th. Gilberg 
Th. Skat Rørdam
J. P. M. Jensen
R. Madsen
E. Asbo

førstelærer, fra 1913 inspektør 
lærer
lærer, fra 1940 viceinspektør
lærer
lærer
lærer
lærer

1906—1921
1906—1911
1911—
1906—1908 
1908—1911 
1911—1912 
1912—1915

Lærerrådsmøde 1921
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M. Knudsen
H. Thing Simonsen
Frk. E. Lillelund
Frk. J. Stousgaard
Frh. C. Jensen
M. Sørensen
H. L. L. Dall

lærer
lærer
lærerinde
lærerinde
lærerinde
overlærer, fra 1916 skoleinspektør 
lærer, fra 1946 overlærer

1915—1919 
1919—1932 
1906—1931 
1908—1909 
1909 1923 
1921 1951 
1922-

Lærerpersonalet efter udvidelsen 1940

Frk. A. Bro lærerinde, fra 1946 overlærer 1924—
A. Romose lærer, fra 1947 overlærer 1927—
M. Christiansen lærer 1928—
F. C. Christensen lærer, fra 1954 vieeinspektør 1929—
Fru E. M. Sørensen lærerinde, fra 1954 overlærer 1932—
Frk. V. Petersen lærerinde 1933—1933
S. A. Nielsen lærer 1933—
Fru G. Kristensen lærerinde 1934—
Fru D. Talleruphus lærerinde 1937—
P. M. Andersen lærer 1940—1945
H. B. Skou lærer, fra 1946 overlærer 1940—
E. Jacobsen lærer 1940—
Frk. H. Bay Jensen lærerinde, fra 1951 overlærer 1940—
K. Kristensen lærer 1940—
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Lærerpersonalet 1956

Frk. I. Ovesen Nygaard lærerinde 1942—1943
Fru E. Thrane lærerinde 1943—
N. G. Svendstorp lærer 1945—1946
P. Thygesen lærer 1946—1949
A. E. Grøngaard lærer 1947—1951
M. Talleruphus lærer 1947—1949
J. Jørgensen lærer 1949—
Frk. I. Nielsen lærerinde 1949—
E. Bjerregaard Chri *

stensen lærer 1949—
Frk. A. Groes-Petersen timelærerinde 1950—1950
Frk. Hanne Jacobsen timelærerinde 1951 1953
H. Mailand skoleinspektør 1951—
Ax. Pedersen timelærer 1952—1953
M. Christensen lærer 1952—1953
N. B. Kaae lærer 1954—1955
K. Lohse lærer 1952—1954
J. Bruun lærer 1953—
Frk. H. Pedersen lærerinde 1953—1954
Fru H. Stentebjerg

Hansen lærerinde 1953—
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Frk. P. Mølgaard 
Jensen

O. Olsen
M. N. Sunesen
H. Dragsberg 
Fru E. Andersen 
Fru J. Kristensen 
Fru t. Pehrson 
B. Pehrson
J. Ambjørnsen
F. Nielsen

lærerinde 
lærer 
lærer 
lærer 
lærerinde 
lærerinde 
timelærerinde 
timelærer 
lærer
fast vikar

1953— 
1953—1955
1953—
1954—
1954- -
1955—
1955—
1955—
1956—
1956—

Som skolebetjente har følgende virket:
J. Fr. Petersen 
lians P. Nielsen 
Fru Ane Nielsen 
H. P. Jessen 
E. Albrethsen 
M. Kongslund

1906—1998 
1908—1913 
1913—1928 
1928—1930 
1930—1953 
1953—

Ny undervisningsplan.
Som følge af bl. a. den nye skoleplan, der trådte i kraft den 1. april 1955 

— hvorved eksamensskolen ændredes fra præliminærskole til eksamensmellem- 
og realskole — har skolenævnet i samråd med lærerrådet vedtaget ny undervis
ningsplan, der er tiltrådt af sognerådet.

Af undervisningsplanens bestemmelser fremgår det, at der indføres weekend 
i tiden 1. april til 30. septbr. således, at undervisningen lørdage slutter kl. 13, 
endvidere at der indføres skolekøkkenundervisning for drenge — frivilligt —, 
hvilket for det kommende skoleår har givet en tilslutning på 31 drenge fra fri 
mellem — og endelig indføres der sprogundervisning for eleverne i fri mellem.

Da planen sikkert har interesse i forældrekredse, offentliggøres planens almin
delige bestemmelser, ferieplanen og timeplanen for skolens forskellige afdelinger.

Selve pensafordelingen i de forskellige klasser og fag er ikke med, da dette 
ville kræve for megen plads. Planen i sin helhed fylder 28 sider.

Almindelige bestemmelser.
Undervisningen er i alle klasser fælles for drenge og piger i samtlige fag med 

undtagelse af træsløjd, håndgerning og legemsøvelser. Dog kan der i sidstnævnte 
fag benyttes fællesundervisning på de to første klassetrin. I husgerning kan der 
oprettes hold for drenge, hvis de interesserere sig for faget. Oprettelsen af sådanne 
hold kræver, at mindst 19 drenge melder sig.

19



Alle klasser har hverdagsskolegang og samlet skoletid. Den daglige undervis
ningstid er fra kl. 8 til kl. 14,40 (15. november- 14. februar dog fra kl. 8,30 til kl. 
14,40). Af lektionerne er 2 på 50 minutter, resten på 45 minutter (15. november— 
14. februar 5 lektioner på 45 minutter og resten på 40 minutter). I tiden 1. april til 
30. september afkortes lørdage til lektioner på 40 minutter således, at undervisnin
gen kan afsluttes kl. 13,00. Der er hele året 5 frikvarterer på 10 minutter og 1 på 
25 minutter (15. november 14. februar dog 4 på 10 minutter, 1 på 20 minutter og 
1 på 5 minutter).

Skoledagenes længde må i grundskolens to yngste klasser ikke overstige 4 klokke
timer daglig, i grundskolens lo næste klasser ikke fem klokketimer daglig og de 
øvrige klasser ikke seks timer daglig.

Læremidler stilles gratis til rådighed for alle skolens elever. Bortkomne eller 
ødelagte skolebøger erstattes ikke af skolen, men af hjemmet (skoleplanens § 7, 
stk. 2).

Skolenævnet bestemmer, efter forslag fra lærerrådet, hvilke lærebøger der skal 
anvendes. Samme læsebogs- og regnebogssystem anvendes så vidt muligt i samtlige 
klasser, navnlig i grundskolen.

Elevarbejder fra sløjd- og håndgerningstimerne, hvortil skolen leverer materiale, 
udleveres gratis til eleverne. Får en elev udleveret dyrere materiale, end den sæd
vanlige undervisning kræver, må vedkommende selv betale prisforskellen. Ikke 
færdiggjorte elevarbejder på grund af bortflytning udleveres ikke.

Børnenes hjemmearbejde bør holdes inden for rimelige grænser, og klasselæreren 
må ved forhandling med de øvrige faglærere drage omsorg for, at der ikke til 
samme dag kræves to større skriftlige hjemmearbejder. Mandag søges så vidt muligt 
frigjort for aflevering af skriftligt hjemmearbejde.

Det er ønskeligt, at den dansklærer i den eksamensfri mellemskole, der ønsker 
at drive emneundervisning eller periodelæsning, får tildelt mindst et par af »læse
fagene« historie, geografi, naturhistorie, naturlære eller kristendomskundskab ved 
siden af hovedfaget dansk. Man må her advare imod at gå for tidligt i gang med 
den egentlige emneundervisning, idet man stadig bør holde sig for øje, at den ele
mentære træning i skriftlig dansk aldrig må bortfalde. Indførelsen af emneunder
visning eller periodelæsning sker efter forudgående aftale med skoleinspektøren.

Skolebadning henlægges så vidt muligt til gymnastiktimerne, og der bades hver 
14. dag.

Tidspunktet for konfirmationsforberedelsen fastsættes efter forhandling med 
sognets præster. Den skal fastlægges således, at skolens undervisning rammes 
mindst muligt.

Eleverne i eksamensskolen, den eksamensfri mellemskole og i grundskolen fra 
4. klasse får karakterbøger med hjem tre gange i løbet af skoleåret samt tillige ved 
skoleårets afslutning. Eleverne i de tre første grundskoleklasser får to gange årlig, 
sidste gang umiddelbart før årsprøven, heftet: Meddelelser til hjemmene med hjem.

Der bør ikke tilstræbes eller kræves bestemte metoder i den enkelte lærers under
visning, idet det individuelle initiativ derved i nogen grad hindres. Dog bør det 
fastholdes, at klassens og skolens mål skal opnås gennem den af hver enkelt lærer 
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anvendte fremgangsmåde. Selvvirksomhedens princip bør gennemføres, hvor det 
er gørligt, medens man i hovedfagene dansk, regning og skrivning må fastholde en 
stærk og målbevidst opøvelse eller træning for at opnå den nødvendige mekaniske 
færdighed.

Erhvervsvejledning for skolens ældste klasser gives i henhold til lov nr. 86 af 
31. marts 1953 med tilhørende cirkulære fra undervisningsministeriet af 26. sep
tember 1955.

Ferieplan.
Årets søndage 53 eller 52
Andre kirkelige festdage: Nytårsdag — skærtorsdag — langfredag —
2. påskedag — St. bededag — Kristi Himmelfartsdag — 2. pinsedag —
juledag — 2. juledag 9
Andre faste fridage: Fastelavnsmandag — kongens fødselsdag — dron-
ningens fødslesdag — dagen efter St. bededag — grundlovsdag 5
Fri søgnedage i påsken 3
Fri søgnedage i pinsen 2
Fri søgnedage i julen 7 eller 8
Sommerferie (29. juni—11. august) 38
Efterårsferie 6
Fridage til disposition 2

I alt fridage 125
Antallet af skoledage er i almindelighed 240

Dagen før de større ferier (en uge og derover) gives der fri kl. 12. I de måneder, 
hvor der ikke falder nogen fridage, gives der månedslov i form af en % undervis
ningsdag — fri fra kl. 11.

Timetallet for grundskolen og den eksamensfri mellemskole:
1. kl 2 kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 1. fm. 2. fm. 3. fm.

religion 2 ell. 4/2 2 2 2 3 2 2 2
dansk 7 8 8 8 8 6 5 6
skrivning 2 ell. 4/2 2 3 2 1 1 1 1
historie 1 2 2 2 2 2
geografi 1 2 2 2 2 2
naturhistorie 2 2 2 2 1
regning 5 5 6 5 6 5 5 6
sang 1 1 1 2 2 1 1
tegning 1 2 2 2
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fysik 2 2/0 2/0
engelsk ell. tysk 3 3 4
gymnastik 2 2 2 2 2 3 3 4
håndgerning 0/2 0/3 0/3 0/3 0/3 0/4 0/4
iagttagelse 1
sløjd 1 2/0 2/0 2/0 3/0 4/0 6/0 6/0
husgerning 0/2 0/4 0/4

I alt drenge 21 22 26 30 33 35 36 36
piger 21 22 27 31 33 36 36 36

I undervisningen i fremmede sprog — engelsk eller lysk — deltager kun de 
elever, der af skolen skønnes egnede, og hvor forældrene ønsker denne under
visning.

De elever, der ikke deltager i sprogundervisningen i den eksamensfri mellem
skole, får yderligere i 1. fm. 1 time i dansk og 2 timer i regning. I 2. fm. tilsva
rende 2 timer i dansk og 1 time i regning.

Timetallet for hjælpeskolen:
I II III

religion 2 2 2
dansk 10 10 10
regning 6 6 6
sløjd 3/0 3/0 3/0 ell. 4/0
håndgerning 0/3 0/3 0/3 ell. 0/4
gymnastik 2 2 3
sang 1 1 1
mundtlige fag 4 5
tegning 2 2
fysik 2/0
husgerning 0/2 ell. 0/3

I alt drenge 24 30 34
piger 24 30 34

I = 2. og 3. årgang.
II = 4. og 5. årgang.

III = 6. og 7. årgang.

Timetal for eksamensmellemskolen og realklassen:
1. em. 2. em. 3. em. 4. em. realkl.

religion 2 2 2 1
dansk 544 5 5
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regning og engelsk.
Fransk — tilsvarende latin i 4. em — læses kun de år, da der melder sig mindst 

5 elever, som efter skolens skøn kan have udbytte af undervisningen.
Ikke fransklæsende elever i realklassen får yderligere 1 time i fagene dansk, 

engelsk og matematik.

engelsk 5 3 3 4 5
tysk 4 4 5 4
historie 2 2 2 2 2
geografi 2 2 2 2 2
naturhistorie 2 2 2 2 2
fysik 2 2 2 2 2
regning/matematik 4 5 6 7 6
skrivning 2 1 1
tegning 2 1 2
håndgerning 0/2 0/2 0/2 0/2
fransk 4
latin (4)

I alt 28/30 28/30 30/32 30/32 32/32
gymnastik 3/2 3/2 3/3 4/4 4/4
sang 2 2/1 1
sløjd 2/0 2/0 2/0 2/0
husgerning 0/2 0/3

I alt drenge 35 35 36 36 36
piger 36 36 36 36 36

For elever, der 1 æser latin i 4. em, bortfalder 1 time i fagene : religion, dansk,

Af skolens dagbog —
1. april Det nye skoleår begyndte.
2. april 150 årsdagen for digteren H. C. Andersens fødsel mindedes i skole

gården — tale af skoleinspektøren — derefter fri kl. 12.
16. april Gamle realskoleelever mødtes på skolen og dannede elevforening.
25. april Poliovakcinationen af 2.—6. årgang begyndte. Vakcinationen foretoges 

af dr. A. Frølund.
4. maj Skolen mindedes 10 årsdagen for befrielsen. Kongens tale hørtes i 

radioen, derefter tale ved viceskoleinspektør Th. Gilberg. Skolen luk
kede kl. 12,30.
Om aftenen var skolen som sædvanlig illumineret.
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10. maj Klasseforældremøde med 4. reals forældre angående klassens fore
stående rejse til Østrig. Overlærer Dall ledede mødet, og lærer J. Jør
gensen viste film i tilknytning til den planlagte rejserute. Mange for- 
ældre havde givet møde.

14. juni Skoleudflugt for de små til Sommariva, Helsingør.
17. juni Skoleudflugt for de store til Roskilde, hvor et fløjteorkester fra Absa

lons skole var mødt op på banegården. Ophold på »Fjordvilla« og 
rundtur i byen, herunder besøg i domkirken m. m.

22. juni— 2. og 3. fri mellem under ledelse af lærerinderne fru G. Kristensen og 
29. juni frk. I. Nielsen samt lærerne M. Christiansen og E. Bjerregaard på lejr- 

skoleophold på Frederiksborg amts sparekasses lejrskole på St. Havelse 
strand. Som sædvanlig ekskursioner, udflugter m. m. Mange forældre 
besøgte lejren om søndagen.

29. juni På grund af varmen gav skolekommissionen sommerferie fra den 29. 
juni.

1. juli 4. reals elever rejste til Østrig under ledelse af klasselæreren, overlærer 
H. Dall og lærerinde frk. 1 Nielsen.

12. august Skoletandplejen ophører indtil videre — og er desværre endnu ikke 
påbegyndt igen — til stor skade for mange børn.

31. august 3. fri mellem, 3. real og 4. real i København under ledelse af overlæ
rerne H. Skou, A. Romose og H. Dall. Besøg i Grundtvigskirken — 
rundtur i Københavns havn — besøg på Carlsberg — Politiken — 
dagen sluttede i cirkus Schumann.

9. septbr. Skolen lukket på grund af lærerpersonalets deltagelse i kursus på 
Sogneskolen i Gerlev-Dråby.

20. septbr. 5 a på besøg på gasværket.
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24. septbr. 3. real på besøg på gasværket.
12. oktbr. Skolefærdselsdagen — samtlige elever overværede radiofoniens udsen

delse i pigernes gymnastiksal.
24. oktbr. Forenede Nationers dag mindedes i klasserne.

1. novbr. 3. mellem, 3. real og 4. real overværer Dansk Skolescenes opførelse af 
»Aladdin« på Det ny Teater.

2. novbr. 4. reals forældrekreds indbudt på skolen, hvor den nye erhvervsvejleder 
for Frederiksborg amt, lektor E. Nicolaisen, Hillerød, talte. Bagefter 
fælles kaffebord.

23. novbr.— 3. real og 3. fri mellem opførte »Svinedrengen« under instruktion af 
26. novbr. lærer E. Jacobsen. Såvel de optrædende som instruktøren kunne notere 

velfortjent anerkendelse. De to sidste aftner skolebal. Skolekomediens 
overskud blev kr. 275,12. Elever fra 4. real mindedes iøvrigt før opfø
relsen af »Svinedrengen« H. C. Andersen — 150 året f. digterens fødsel 
— i en række smukke recitationer m. m., ligesom et sangkor medvirkede 
under ledelse af overlærer H. Dall,

30. nov.— Forældredage med god tilslutning, ikke mindst i de mindre klasser.
1. deebr.
1. deebr. 3. fri mellem, 3. real og 4. real overværer Dansk Skolescenes opførelse 

af »High Tor« på Det ny Teater.
6. deebr. Det nye fysiklokale i hovedbygningens tagetage tages i brug. Lokalet 

er særdeles velindrettet og rummer såvel afdeling til elevforsøg som 
»auditorium«.

15. deebr. Vejene ufarbare op ad formiddagen på grund af snefygning. 2. land- 
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klasse sendes tidligt hjem med skolebilen, og 1. landklasse kom slet 
ikke i skole.

22. deebr. Juleafslutning i pigernes gymnastiksal for 1.—3. klasserne ved skole
inspektøren. Resten af klasserne var derefter til gudstjeneste i Asminde
rød kirke, hvor pastor J. Juni talte.

7. jan. Skolen begyndte efter juleferien.
9. jan. Den nyindrettede skolelæsestue tages i brug. Det smukke lokale rum

mer tillige børnebibliotek for de mindre klasser. Lokalet står til klas
sernes disposition ’i undervisningstiden, ligesom det er tilgængeligt 
efter skoletidens ophør. Bibliotekar: overlærer A. Romose.

1. febr. 4. real overværer opførelsen af »Hamlet« på Folketeatret.
6. febr. »Mælkeordning« indføres, hvorefter eleverne kan købe 2% dl sødmælk 

på skolen. Mælkes^lget lå særdeles godt i de første 2 måneder, hvor 
der solgtes op til 270 flasker hver dag. I april måned var salget stærkt 
nedadgående — ca. 60—70 flasker. Mælkesalget er p. t. standset, men 
vil blive indført igen til efteråret, og man må håbe, at så mange børn 
som muligt kan få lejlighed til at købe mælk.

7. febr. Konsulent Holbech fra Statens Filmcentral demonstrerer smalfilms
apparaters brug, og adskillige af lærerne benyttede lejligheden til at er
hverve filmcentralens certifikat til iøvrigt såvel smalfilmsapparat som 
tonefilmsapparat.

15. febr. Mødetiden kl. 8,30, der normalt ophører denne dato, forlænges til den 
29. februar på grund af den strenge vinter.

16. febr. Den årlige tuberkuloseundersøgelse på skolen, hvor tuberkulosestatio
nens vogn var oprangeret.

28. febr. 3. fri mellem, 3. real og 4. real overværer Dansk Skolescenes opførelse 
af »Nej« og »Drømmebilleder« på Folketeatret.

12. marts Ekstra fridag.
13. marts 4. real og til og med 4. klasserne til film i pigernes gymnastiksal, hvor 

Jørgen Bitsch Film viste filmen »Sort Ekstase«.
Om eftermiddagen indskrivning til de nye 1. klasser til august. 95 nye 
elever blev indskrevet, et tal, der senere er vokset til 106.

17. marts 5. klasserne — 1. og 2. fri mellem — 1. eksamensmellem og 3. real 
overværer Landsskolescenens opførelse af »Eventyr på Fodrejsen« på 
Frederiksborg byskole i Hillerød.

22. marts 3. fri mellems piger viste deres kogekunst i skolekøkkenet, hvor mød
rene — samt klassens drenge — var indbudte gæster.

7. april »Weekend« indføres — undervisningen slutter lørdage kl. 13 - i tiden 
1. april—1. oktober.

10. april 4. real har gymnastikopvisning med lærerinde fru Højbjerg Christensen, 
Helsingør, og lærer Kåre Kristensen som censorer. Begge hold præste
rede meget smukke opvisninger, der tjener gymnastiklærerne, overlærer 
fru E. Sørensen og lærer E. Bjerregaard, til megen ære. Det bør i for
bindelse hermed meddeles, at de øvrige klassers gymnastikopvisninger 
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bortfalder ved de almindelige årsprøver i juni måned. Det er hensigten 
fremtidig at indføre en gymnastikopvisningsdag i april, ligesom det er 
hensigten at etablere en skoleidrætsdag i september.

4. maj Skolen illumineret.
7. maj Almindelig forberedelseseksamens skriftlige eksamen begynder.

11. maj Samtlige klasser fotograferes.
23. maj 5. a besøgte Zoologisk Museum i København under ledelse af lærer

Henry Dragsberg.
24. maj Skolens forældrekreds indbudt på skolen til forældremøde med skole

inspektør Børge Jørgensen, Sörgenfriskolen, som taler — Når vi skolens 
mål. Skoleinspektør Mailand talte efter kaffebordet om den nye under
visningsplan m. m. Ca. 300 forældre havde givet møde.

30. maj Undervisningsinspektør V. Baltzer inspicerede undervisningen i geografi 
og naturhistorie i eksamensskolen.

2. juni 2. fm b besøgte Frederiksborg slot under ledelse af lærerinde frk. I Niel
sen.

(i. juni Afslutningsfest i pigernes gymnastiksal for elever, der forlader skolen 
ved skoleårets slutning, kgl. skuespiller Elith Foss glædede forsamlin
gen — elever og forældre — med sin mesterlige oplæsning. Bagefter 
var der fælles kaffebord.

4. real i Østrig.
Efterhånden er det blevet en tradition her på skolen, at 4. realklasse i sommer

ferien tager på en udenlandsrejse. Der er i årenes løb foretaget ture til Tyskland, 
England, Norge og nu sidst var det Østrig, det gjaldt.

Den første feriedag, fredag den 1. juli drog 25 forventningsfulde elever fra oven
nævnte klasse under ledelse af overlærer H. Dall og lærerinde frk. I. Nielsen af 
fra Fredensborg station. Udturen gik over Gedser—Grossenbrode—Hamburg— 
München til Zell am See i Østrig, hvortil vi ankom lørdag ved middagstid godt 
trætte, men begejstrede over det vi indtil da havde set af Østrigs storslåede natur. 
I Zell am See blev vi til vor store overraskelse indkvarteret på et nyt og hyper
moderne vandrerhjem, Haus der Jugend, som lå ca. et kvarters gang fra byen ved 
den idylliske Zellersø’s bred, omgivet af bjerge, mellem hvilke vi skimtede en af 
Østrigs største gleichere Kitzsteinhorn. Trods trætheden gik lørdag eftermiddag 
med en hurtig inspiceren af den meget smukke turistby Zell am See. Søndag for
middag overværede vi en katolsk gudstjeneste i byens smukke kirke, en ejendom
melig, men betagende oplevelse, som vi sikkert aldrig glemmer. Da en af pigerne 
havde fødselsdag, gav hun en sejltur søen rundt, på hvilken vi rigtig så, hvor vid
underlig Tyrols små træhuse med træskodder og altankasser med farvestrålende 
blomster tager sig ud. Mandag havde vi en udflugt pr. svævebane op til det 1968 m 
høje Schmittenhöhe, hvor vi — den 4. juli - - tog en rask sneboldkamp. Vi vandrede 
hen over plateauet for at nå et udsigtspunkt, men måtte på grund af en regnbyge 
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søge ly et par timer i en alpehytte, hvor vi stiftede bekendtskab med nogle rare 
tyrolere. Tirsdag var hviledag, som tilbragtes med at gå på opdagelse og indkøb i 
byen.

Hermed var 1. etape af rejsen forbi og onsdag morgen kl. 6 •— vi var oppe før 5 
— holdt en pragtfuld turistbil for døren og vi sagde farvel til Zell am See og star
tede mod Grossglockner, 3798 m, Østrigs højeste bjerg. Vi kørte ad Grossglockner— 
Hochalpenstrasse, et imponerende ingeniørværk, til Franz Joseph Höhe — 2368 m 
— hvor vi imidlertid på grund af snestorm og 10° kulde, måtte vende om og 
køre ned igen. Hvor var det et storslået, men alligevel trykkende syn alle disse 
mægtige isvægge og øde strækninger. Endelig kom vi til industribyen Hallein. Her

havde vi vist nok turens største oplevelse, nemlig besøget i saltminerne dybt inde 
i bjerget. Vi så, hvorledes arbejderne brød saltet løs og vi sejlede på en under
jordisk saltsø, hvis ene halvdel lå under Tyskland og anden halvdel under Østrig 
— vi skulle dog ikke vise vore pas. Om aftenen nåede vi, efter en lang og begiven
hedsrig dag Salzburg, Mozarts fødeby. Her tilbragte vi så rejsens to sidste dage. 
Torsdag formiddag var vi på det zoologiske museum, Haus der Natur, og om efter
middagen spadserede vi i øsende regn op til den middelalderlige borg Hohe Salz
burg, byen Salzburgs vartegn. Den næste dag, fredag, foretog vi også i øsende regn 
en uforglemmelig bustur til Salzkammergut, hvor vi bl. a. så gæstgiveriet — meget 
mondænt — Das weisse Røssel, kendt fra Sommer i Tyrol. Hjemturen gik gennem 
Østrigs sørigeste landskab, og var ikke ganske ufarlig, da søerne flere steder på 
grund af regn var gået over bredderne og skjulte vejen, der stod fuldstændig under 
vand, men vor dygtige chauffør klarede den dog. Endvidere beså vi også flere af 
de mange kirker, der findes i Salzburg, bl. a. den meget smukke og vældige dom
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kirke, foran hvis facade, der bl. a. bruges som baggrund, »Det gamle spil om 
enhver« spilles.

Så slog afskedens time lørdag middag, og vi tog afsked med Østrig og rejste op 
gennem Tyskland til vi søndag morgen, godt trætte efter en lang nats rejse, kom 
til Hamburg, hvor jeg tror vi fik turens bedste morgenmåltid på hotel Graf Moltke. 
Ih, hvor vi spiste, og hvor måtte hr. Dall mange gange rekvirere mere te og flere bas
ser; vi var nemlig blevet godt kede af al den suppe, som vi mindst to gange daglig 
havde fået i Østrig. Alpenekspressen, som vi skulle videre med, var et par timer for
sinket, men endelig kom vi af sted over Grossenbrode og Gedser og ved 21,30 tiden 
dampede toget ind på Fredensborg station med trætte elever og sikkert endnu mere 
trætte lærere. Turen, som havde været en vidunderlig oplevelse, var nu uigenkal
delig forbi, men mon ikke enhver af os lovede sig selv, at det ikke var sidste gang, 
vi besøgte det vidunderlige land Østrig.

»En 4. realer«.

* * ★

Susanne Ritzaus mindelegat.
Legatet uddeltes ved afslutningen i marts 1955 til Grethe Clausen, 5. b.
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Statistik.

Skoledagenes antal i 1955: 238.

Antallet af elever i året 1955: 
realskolen 
fri mellem 
grundskolen

1. januar 1955
94

118
487

31. december 1955.
116
118
516

hele skolen 699 750
heraf fra fremmede kommuner 11

Tilgang og afgang i årets lob:
Antal elever pr. 1. januar 1955 699
tilgang: fra hjemmene 118

fra andre skoler 80 = 198
afgang: ved 14 års alderen 62

aim. forberedelseseksamen 13
til andre skoler 72 = 147 + 51

Elevantallet pr. 31. december 1955 750

Antallet af klasser i årets løb:
pr. 1. januar 1955 31
pr. 31. december 1955 34

Forsømmelser: antal forsomte dage: 1955: 1954:
gr. sygdom 7634 10106
anden lovlig grund 1625 1208
uden lovlig grund 362 623
I alt forsømte dage 9621 11937

Antal forsomte dage i % af skoledagene: 1955: 1954:
sygdom 4,36 6,08
anden lovlig grund 0,93 0,73
uden lovlig grund 0,20 0,37
I alt 5,49 7,18

Antal forsømte dage pr. elev i gennemsnit: 1955: 1954:
sygdom 10,37 14,59
anden lovlig grund 2,21 1,74
(heraf med forud indhentet tilladelse) (1,24) (1,24)
uden lovlig grund 0,49 0,90
I alt 13,07 17,23
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Skoleidrætsmærket:
77 elever — 20 drenge og 57 piger — har i årets løb erhvervet skoleidrætsmærket:

5 elever idrætsmærket i bronze
40 elever idrætsmærket i sølv
20 elever idrætsmærket i guld

7 elever idrætsmærket i sølv med emaille
5 elever idrætsmærket i guld med emaille

Skolesparekassen: (hovedkasserer hr. lærer M. Christiansen)
Det i år opsparede beløb udgør kr. 222.221,48, der er indsat i Frederiksborg amts 

spare- og lånekasse.
82,67 % af leverne er sparere. Skolen har i år modtaget kr. 182,00 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) 
i 1954:

Antal lånere: 313 156
Antal udlån: faglitteratur 1439 bind 869

skønlitteratur 5448 bind 3940
Læsestuebesøg på skolen i tiden 9. januar—31. marts: 1018 elever.

Undervisning af læsesvage elever:
26 elever har i årets løb modtaget undervisning før skoletid, enkelte dog i skole

tiden.
Undervisningen er givet af overlærerne frk. A. Bro og E. M. Sørensen samt lærer

inde fru G. Kristensen og lærer S. A. Nielsen.

Skolelægeundersøgelse i 1954:
Antal elever ialt
Heraf undersøgt af skolelæge
Henvist til behandling hos egen læge
Calmettevaccinerede (før og under skolegangen) 
Tuberkulinpositive efter tidligere tuberkuløs infektion 
Ikke difterivaccinerede

702
678
129
562

23
51

Skoletandplejen :
12 . august 1955 ophørte skoletandplejen og er desværre til skade for mange børn 

ikke kommet i gang endnu.
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Kommunens udgifter til skolevæsenet i 1954—55.
1. Lærerlønninger ..................................................................... 515,045,96

Vikarer ..................................................................................... 28.299,56
543.345,52 

tilskud fra staten og skolefonden....................................... 345.698,08 197.647,44

2. Skolebetjentenes lønninger ................................................. 22.344,56
Pensionsforsikring indbetalt bidrag............................... 1.794,36
Pensioner ................................................................................. 8.065,20 32.204,12

3. De faste ejendomme: 
Vedligeholdelse...................................................................... 39.172,83
Forrentning ............................................................................. 113.073,45
Afskrivning .................................................................................. 36.877,47

189.123,75
Indtægter ................................................................................. 3.887,32 185.236,43

4. Skolelæge, skoletandpleje m. v............................................. 33.324,48
tilskud fra staten.................................................................... 5.791,50 27.532,98

5. Inventar og materiel ............................................................. 22.478,29
6. Brændsel, belysning og vandforsyning............................... 54.197,22
7. Undervisningsmidler, kontorhold samt rengøring og

rengøringsmidler .................................................................... 96.814,44
8. Befordring af skoleelever...................................................... 26.529,97

tilskud fra skolefonden......................................................... 13.264,99 13.264,98

9. Udgift til lærerbogsamling ................................................. 128,00
10. Forsikringsudgifter............................................................... 2.841,40
11. Tilskud til andre kommuner for undervisning efter

forsorgsloven ......................................................................... 495,00
12. Diverse udgifter..................................................................... 17.800,68

650.640,98

13. Indtægter:
a. skolepenge .......................................................................... 1.920,00
b. legater o. lign....................................................................... 2.413,51
c. vederlag fra andre kommuner for undervisning af 

elever fra disse ............................................................. 0,00
d. tilskud fra andre kommuner for undervisning — 

efter forsorgsloven....................................................... 5.698,89 10.032,40
640.608,58
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Idet antallet af elever den 31. december 1954 udgjorde 1047,
bliver udgiften pr. elev.................................................................
Fradrages beløbene til forrentning og afskrivning, bliver 
udgiften pr. elev.............................................................................  
Tilskudet fra den fælleskommunale udligningsfond udgjorde 
i 1954—55 .........................................................................................

611,85

468,63

100.832,00

494,57

408,91

85.050,00
Fradrages dette beløb, bliver kommunens udgift 
— iberegnet forrentning og afskrivning.............. 
— uden forrentning og afskrivning......................

pr. elev
515,54
372,33

419,46
333,79

Lærerpersonalet. AnSat ¡nuv.
Ansat her embede

1. Mailand, H. skoleinspektør 1. 10. 51 1. 10. 51
2. Christensen, F. C. viceinspektør 1. 10. 29 1. 11. 54
3. Gilberg, Th. do. 1.11.11 1. 4.40
4. Bro, A. frk. overlærer 1. 1. 24 1. 4. 46
5. Dall, H. L. do. 1. 5. 22 1. 4. 46
6. Jensen, H. Bay, frk. do. 1. 3. 26 1. 9. 51
7. Bomose, A. do. 1. 12. 27 1. 8. 47
8. Skou, H. B. do. 1. 5. 27 1. 4. 46
9. Sørensen, E. M. frue do. 1. 3. 32 1. 5. 54

10. Ambjørnsen, Jørgen lærer 1. 4. 56 1. 4. 56
11. Bruun, Jørgen do. 1. 9. 53 1. 9. 53
12. Christensen, E. Bjerregaard do. 1. 9. 49 1. 9. 49
13. Christiansen, M. do. 1. 10. 28 1. 9. 29
14. Dragsberg, H. do. 1. 10. 54 1. 10. 54
15. Jacobsen, E. do. 1. 9. 33 1. 4. 40
16. Jørgensen, J. do. 1. 5. 49 1. 4. 51
17. Kristensen, K. do. 1. 11. 40 1. 8. 44
18. Nielsen, S. A. do. 1. 8. 33 1. 8. 33
19. Sunesen, M. N. do. 1. 4. 53 1. 4. 53
20. ledigt. do.
21. Andersen, E. frue lærerinde 1. 9. 54 1. 9. 54
22. Hansen, H. Stentebjerg, frue do. 1. 8. 53 1. 8. 55
23. Jensen, P. Mølgård, frk. do. 1. 8.53 1. 8.55
24. Kristensen, G. frue do. 1. 4. 34 1. 5. 37
25. Kristensen, J. frue do. 1. 8. 55 1. 8. 55
26. Nielsen, I. frk. do. 1. 7. 49 1. 7. 49
27. Talleruphus, D. frue do. 1. 9.37 1. 4.40
28. Thrane, E. frue do. . 1. 9. 43 1. 7. 49
29. Pehrson, B. timelærer 1. 10. 55 1. 10. 55
30. ledigt. do. læst som overtimer.
31. Pehrson, I. timelærerinde 1. 8. 55 1. 8. 55
32. Nielsen, F. fast vikar 1. 3. 56 1. 3. 56
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Ansættelser:
Lærerinde ved Gladsaxe komm, skolevæsen fru J. Kristensen ansat som 
lærerinde fra 1. august 1955.
Aspirant til et lærerindeembede fru H. Stentebjerg Hansen ansat som 
lærerinde fra 1. august 1955.
Timelærerinde frk. P. Mølgård Jensen ansat som lærerinde fra 1. august 
1955.
Timelærerinde ved Brønderslev komm, skolevæsen I. Pehrson ansat som 
timelærerinde fra 1. august 1955.
Vikar, lærer B. Pehrson ansat som timelærer fra 1. oktober 1955.
Timelærer ved Ebeltoft komm, skolevæsen F. Nielsen ansat som fast vikar 
ved Asminderød-Grønholt komm, skolevæsen fra 1. marts 1956.
Lærer ved Københavns komm, skolevæsen J. Ambjørnsen ansat som lærer 
fra 1. april 1956.
Lærer ved Stege komm, skolevæsen V. Langhoff ansat som lærer — dog 
først med tiltrædelse fra 1. august 1956.

Forflyttelser:
Lærer N. B. Kaae ansat som lærer ved Herlev komm, skolevæsen fra 1. 
august 1955.
Timelærer O. Olsen ansat som aspirant i et lærerembede ved Hesselager 
skole i Svendborg amt fra 1. september 1955.

Afsked :
Viceinspektør Th. Gilberg har søgt og fået bevilget afsked på grund af 
alder fra den 30. juni 1956_ Hr. Gilberg har været ansat ved skolen siden 
den 1. november 1911 — siden den 1. april 1940 som viceinspektør — og 
har været i skolens tjeneste i omtrent 45 år. Hr. Gilberg har således fulgt 
udviklingen fra landsbyskole til i 1921 overgang til købstadordnet skole
væsen og videre til skolen af i dag med dens 750 elever og 31 lærerkræfter. 
Navnlig gymnastik, sang, tegning og naturhistorie har haft hr. Gilbergs 
store interesse, og få har som han kendskab til Fredensborg skoles elever 
gennem det sidste halve sekel. Skolen bringer hr. Gilberg sin bedste tak 
for arbejdet gennem de mange år og håber for hr. Gilberg, at han må få et 
velfortjent otium i årene fremover.

Vikarer:
Følgende har vikarieret under sygdom og vakance:
Vikar, fru H. Kappel Andersen, Asminderød; seminarieelev Mogens An
dersen, Holte; lærerinde, fru H. Bruun, Langerød; lærerinde, fru E, Chri
stensen, Asminderød; stud. med. Jørgen Dall, Asminderød; seminarieelev
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P. E. Jensen, Gedved; pastor Jon Juul. Grønholt; skolebetjent M. Kongs- 
lund; seminarieelev B. Mensing Kristensen, Virum; seminarieelev, frk. 
Nina Larsen, København; lærerinde, fru L. Liebst, Fredensborg; vikar, 
frk. Aase Mikkelsen, Asminderød student Arne Nielsen, København; 
vikar, lærer B. Pehrson, Fredensborg; vikar, lærer Rosenkilde, Lillerød; 
bestyrer Gunnar Sørensen, Laugsgården, Langerød; stud. mag. fru G. 
Torfing, Birkerød; studeñt Bjørn Verstege, Hillerød og student, frk. 
Grethe Widding, Fredensborg.

Elever fra Den engelske skole i Fredensborg — College of Physical Education 
har gennem samarbejde med skolens forstander Sv. Holtze og lærer E.

Bjerregaard Christensen deltaget i undervisningen i gymnastik for drenge. 
For overlærer, fru E. M. Sørensens vedkommende har der været et lignende 
samarbejde i enkelte timer.

Kursus:
Lærer Jørgen Bruun årskursus i zoologi på Danmarks Lærerhøjskole i 
kursusåret 1955—56. Lærer E. Jacobsen feriekursus i svensk på Dan
marks Lærerhøjskole samt kursus i oplæsning m. m. arrangeret af Dansk 
Skolescene. Overlærer, frk. A. Bro kursus i tiden 28. sept.—15. okt. 1955 
i undervisning af læsesvage elever. Endvidere var lærer E. Bjerregaard 
Christensen på studierejse i England sommeren 1955.

Beskikkede censorer:
I skoleåret 1955—56 har følgende af skolens lærere været beskikkede 
censorer :
Overlærer H. L. Dall (tysk), lærer M. Christiansen (geografi), lærer S. A.
Nielsen (engelsk) og viceinspektør C. Christensen (fysik).

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 Balmintonklub, Fredens
borg Boldklub og Idrætsforening, Fredensborg Roklub, Danske Kvinders Be
redskab, Husholdningsforeningen, Arbejdernes Oplysnings Forbund, Arbej
dersamaritterne, Hjemmeværnet, Asminderød sogns Husmandsforening, Civil
forsvaret, drengespejderne og pigespejderne. Endvidere har Frederiksborg 
Amts Gymnastikforening benyttet lokaler i forbindelse med opvisninger på 
Stadion.

35



Gaver til skolen.
1 røntgenrør fra lærer H. Dragsberg.
Rigstelefonkataloger fra gross. .Johs. Lund.
Takker af kronhjort fra Viggo Johansen, 5. b.
En meget smuk samling af karnevalsdragter fra afd. fru HRS A. Shaw —- 

til brug for skoleteatret..
Kæmpeål fra Arne Peterseii, 4. r.
Rogn af laks fra Jette Løvenvig, 3. r.
Desmerkat og brilleslange fra Preben Jensen, 2. r.
Ræv fra forstander H. Hansen, Skovholmgård.
Spurvehøg fra Inge Nielsen, 5. d.
Hvid rotte fra gdr. Aksel Andersen, Langstrup.
Vandriks fra Hans Aage Blæsbjerg, 2. r.

Giverne bringes skolens bedste tak.

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 på
tager 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 undervisningen og kan derfor ikke følge med i sin klasse. Mærker 
barnet dette, mister det let interessen for skolearbejdet. Forsømmelser er 
yderst farlige for barnet. ‘
Den nye skolelovs forholdsregler mod ulovlige forsømmelser af skolegangen. 
1. Ansvaret for, at et undervisningspligtigt 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 harp for hver forsømt dag, og dette beløb kan i 

gentagelsestilfælde stige til 3 kr. for hvert barn for hver forsømt dag.
4. Skolenævnet bestemmer, dm 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.
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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 horn i 
denne skoleafdeling gå til konfirmationsforberedelse i 2. eksamensmellem
skoleklasse. - 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 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 med
bringer 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 med
bringer lægeattest derom.

Borns 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 daglig byplads er en overbelastning af det barn, der skal passe en 
6 timers skoledag med dertil hørende hjemmearbejde — og vil undervisnings
mæssigt sætte barnet tilbage i forhold ti! 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. 
Medens det må kaldes naturligt, at børn født om efteråret indskrives om som
meren før det fyldte 7. år, anser skolen det i almindelig for bedst, om de 
meget unge (født efter ca. I. februar) venter til næste år.

Ved den tidlige indskrivning bliver der i reglen tale om dels nogen over
presning, dels bliver på et eller andet tidspunkt problemet oversidning fare
truende, og dette er ikke populært hverken blandt børn eller forældre.

Glemte ting: — Skolens depot for glemte genstande er til tider ret righol
digt. Det henstilles til forældrene ved lejlighed at aflægge depotet besøg. 
Skolebetjenten træffes iøvrigt på tlf. 635.
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Skolens ferier i 1956.
Skolen begynder efter juleferien
Fastelavnsmandag
Påskeferie

St. bededagsferie

Kristi Himmelfartsdag
Pinseferie

Grundlovsdag
Sommerferie

Månedslov
Efterårsferie

Månedslov
Månedslov (den årlige indkøbsdag)
Juleferie

lørdag den 7. januar.
mandag den 13. februar.
fra onsdag den 28. marts til tirsdag den
3. april, begge dage inclusive.
fra fredag den 27. april til lørdag den 28. 
april, begge dage incl.
torsdag den 10. maj.
fra lørdag den 19. maj til tirsdag den 22. 
maj, begge dage incl.
tirsdag den 5. juni.
fra fredag den 29. juni til lørdag den 11. 
august, begge dage incl.
mandag den 24. september.
fra mandag den 15. oktober til lørdag den
20. oktober, begge dage incl.
mandag den 26. november.
mandag den 10. december.
fra mandag den 24. december.
(Lørdag den 22. decbr. sidste skoledag).

Almindelig forberedelseseksamen 1955.
1. Christian Andersen,
2. Hanne Bjerre,
3. Frits Christensen,
4. Lissi Dahl Christensen,
5. Hanne Caroline Clausen,
6. Poul Børge Ferdinandsen,
7. Anne Lise Frederiksen,
8. Lise Astrid Hansen,
9. Winni Egelund Jensen,

10. Jørgen Jespersen,
11. Birgit Helene Overmark,
12. Erik Petersen,
13. 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.

2 fik mg + , 7 mg, 2 mg + , 1 g + og 1 g i gennemsnit.
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Almindelig forberedelseseksamen 1956
I maj—juni 1956 indstilles til aim. forberedelseseksamen

1. Anders Henning Adrian,
2. Bente Arnstrup,
3. Lisbet Dall,
4. Kirsten Gabrielsen,
5. Anne-Mette Hansen,
6. Ib Frydendall Hansen,
7. Keld Frank Hansen,
8. Lis Birthe Hansen,
9. Ole Jørgensen,

10. Arne Thorvald Raabo Larsen,
11. Erik Leif Larsen,
12. Susanne Westy Larsen,
13. Birthe Nielsen,
14. Marianne Wad Nørgaard,
15. Poul Oby-Nielsen,
16. Arne Jappe Petersen,
17. Jonna Vera Friis Petersen,
18. Per Holten Petersen,
19. Karen Marie Rasmussen,
20. Kirsten Rasmussen,
21. Steffen Sørensen,
22. Bent Per Wistrøm,

s. af kemigraf, Danstrup.
d. af boghandler, Fredensborg.
d. af overlærer, Asminderød.
d. af frue, Humlebæk.
d. af manufakturhandler, Humlebæk
s. af gårdejer, Grønholt.
d. af forstander, Fredensborg.
<1. af forpagter, Danstrup.
Håbet, Fredensborg.
s. af fisker, Humlebæk.
s. af gasværksarbejder, Fredensborg.
d. af landinspektør, Asminderød.
d. af kioskejer, Asminderød.
d. af repræsentant, Asminderød.
s. af gartner, Fredensborg.
s. af købmand, Humlebæk.
d. af chauffør, Fredensborg.
s. af chauffør, Humlebæk.
d. af mælkehandler, Danstrup.
d. af bestyrer, Asminderød.
s. af arbejdsmand, Fredensborg.
s. af chauffør, Fredensborg.

Lørdag den 26. maj kl. 8,00

Onsdag den 30. maj kl. 8,00

Mandag den 4. juni kl. 8,30

Fredag den 8. juni kl. 8,30

Tirsdag den 12. juni kl. 8,30

Torsdag den 14. juni kl. 8,00

Skriftlig eksamen 
7.—14. maj incl.

Mundtlig eksamen , 
historie, lærer E, Jacobsen — inspektør Hartvig, 

Risskov.
dansk, 

matematik, 

geografi, 

tysk,

overlærer H. B. Schon - - viceskolein
spektør Pedersen, Randers.
viceskoleinspektør C. Christensen, — 
overlærer Sv. Hansen, Hørsholm.
lærer M. Christiansen - overlærer Aa. 
Nielsen, Græsted.
overlærer H. L. Dall - - skoleinspektør 
Jørgen Nielsen, Sæby.

naturhistorie, overlærer A. Romose, — overlærer, frk. 
Dahl, Viborg.
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Mandag den 18. juni kl. 8,00 fysik,

Torsdag den 21. juni kl. 8,30 engelsk,

viceskoleinspektør C. Christensen — vice
skoleinspektør Fl. Søgaard, Humlebæk, 
lærer S. A. Nielsen — overlærer P. V. 
Sørensen, Frederiksværk.

Opgaverne i skriftlig dansk censureres af skolebestyrer, fru A. Kappel Petersen, 
Børkop, i skriftlig engelsk af undervisningsinspektør A. Simonsen og i skriftlig 
regning og matematik af skolebestyrer Hokland, Trustrup.

Årsprøver juni 1956
Eksamensskolen: Grundskolen og den eksamensfri mellemskole

skriftlige prøver: 11.—15. juni. skriftlige prøver: 14.—15. juni,
mundtlige prøver: 18—26. juni. mundtlige prøver: 23.—26. juni.

3. r dansk

Mandag den 18. juni.
Kl. 8,00 

nr. 3 hr. A. Romose hr. H. B. Skou

3. r geografi

Tirsdag den 19. juni.
Kl. 8,00

nr. 22 hr. M. Christiansen hr. C. Christensen

Onsdag den 20. juni.
Kl. 8,00

3. r fysik nr. 36 hr. C. Christensen hr. Fl. Søgaard, Humlebæk
2. r engelsk nr. 23 hr. S. A. Nielsen fru G. Kristensen
2. r geografi nr. 22 hr. M. Christiansen hr. H. Dragsberg
1. ema dansk nr. 29 hr. E. Jacobsen hr. A. Romose
1. emb engelsk nr. 30 hr. E. Bjerregaard fru L. Liebst

Torsdag den 21. juni.
Kl. 8,00

3. r historie nr. 3 hr. M. Christiansen hr. E. Jacobsen
2. r tysk nr. 28 hr. H. L. Dall hr. .1. Ambjørnsen
1. ema naturhistorie nr. 15 hr. A. Romose hr. H. B. Skou
1. emb fysik nr. 36 hr. C. Christensen hr. M. Sunesen
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Fredag den 22. juni.
Kl. 8,00

3. r tysk nr. 3 hr. H. L. Dall hr. K. K. Kristiansen, 
Humlebæk

2. r matematik nr. 28 hr. C. Christensen hr. K. Kristensen
1. ema historie nr. 29 hr. M. Christiansen hr. E. Jacobsen
1. emb naturhistorie nr. 15 hr. A. Romose hr. Andersen, Humlebæk

Lørdag den 23. juni.
Kl. 8,00

3. r matematik nr. 3 hr. C. Christensen hr. S. A. Nielsen
2. r naturhistorie nr. 15 hr. H. B. Skou hr. A. Romose
1. ema engelsk nr. 29 hr. E. Bjerregaard fru E. Thrane
2. fma dansk nr. 31 frk. A. Bro hr. pare. Mogens Jensen
2. fmb regning nr. 28 frk. I. Nielsen hr. gdr. Karl Larsen
2. fmc geografi nr. 22 fru E. Andersen hr. skræderm. Am. Hansen
1. fma naturhistorie nr. 24 hr. Th. Gilberg hr. ing. Tage Christensen
5. b dansk nr. 25 hr. H. L. Dall hr. gdr. Jørgen Sørensen
5. d regning nr. 27 fru E. M. Sørensen hr. pantefoged V. Lyck
4. a geografi nr. 26 fru I. Pehrson hr. sekretær P. Bredsdorff
4. b regning nr. 20 frk. P. M. Jensen hr. forst. Schelke Andersen
4. c dansk nr. 21 hr. B. Verstege hr. forpagter Aa. Thomsen
3. c regning nr. 9 hr. M. Sunesen hr. gdr. Schellerup Nielsen
2. c dansk nr. 10 hr. J. Bruun hr. landsretssagfører Linde
2. d dansk nr. 6 hr. H. Dragsberg hr. forstander J. Petersen
2. e regning nr. 13 hr. E. Jacobsen hr. J. Ambjørnsen
1. b regning nr. 8 hr. M. Christiansen fru H. Stentebjerg Hansen
1. d dansk 

religion
nr. 7
nr. 7

fru D. Talleruphus 
hr. Jørg. Jørgensen

hr. Jørgen Jørgensen 
fru D. Talleruphus

Kl. 9,00
1. emb regning nr. 30 hr. Jørg. Jørgensen hr. K. Kristensen
2. fma naturhistorie nr. 31 hr. F. Nielsen hr. gdr. Karl Larsen
2. fmb dansk nr. 28 frk . I. Nielsen hr. pare. Mogens Jensen
2. fmc naturhistorie nr. 24 fru E. Andersen hr. ing. Tage Christensen
1. fma geografi nr. 22 hr. J. Bruun hr. skræderm. Am. Hansen
5. e dansk nr. 11 hr. E. Jacobsen hr. sekretær P. Bredsdorff
2. c regning nr. 10 hr. H. Dragsberg hr. landsretssagfører Linde
2. d religion nr. 6 fru J. Kristensen fru Cathr. Sørensen
1. b dansk nr. 8 fru G. Kristensen hr. J. Ambjørnsen

religion nr. 8 hr. J. Ambjørnsen fru G. Kristensen
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Kl. 10,45
1. fmb geografi nr. 22 hr. J. Brunn hr. H. L. Dall
5. a religion nr. 24 fru E. M. Sørensen hr. M. Christiansen
5. c dansk nr. 26 frk. P. M. Jensen fru H. Stentebjerg Hansen
3. a regning nr. 8 hr. H. Mailand fru D. Talleruphus
3. b historie nr. 10 fru J. Kristensen fru G. Kristensen
3. cl regning nr. 7 frk. H. Bay Jensen hr. F. Nielsen
2. a regning nr. 9 hr. M. Sunesen fru I. Pehrson
1. c dansk nr. 12 hr. H. Dragsberg frk. I. Nielsen
1. e dansk nr. 6 fru E. Andersen hr. J. Ambjørnsen

Kl. 11,45
1. fmb naturhistorie nr. 25 fru E. Andersen frk. 1. Nielsen
5. a geografi nr. 22 fru I. Pehrson fru G. Kristensen
2. a sang nr. 9 hr. H. L. Dall hr. B. Verstege

Mandag den 25. juni.
Kl. 8,00

3. r naturhistorie nr. 15 hr. H. B. Skou hr. 11. Dragsberg
2. r dansk nr. 28 hr. A. Romose hr. E. Jacobsen
1. emb geografi nr. 22 . hr. M. Christiansen fru E. Andersen
2. fma regning nr. 31 hr. E. Bjerregaard hr. J. Ambjørnsen
2. fmc dansk nr. 27 fru G. Kristensen hr. J. Bruun
1. fma regning nr. 24 hr. Jørg. Jørgensen hr. S. A. Nielsen
1. fmb regning nr. 26 frk. A. Bro hr. forstander H. Hansen
5. a regning nr. 20 hr. K. Kristensen hr. gdr. Jørgen Hansen
5. b religion nr. 25 frk. I. Nielsen hr. inkassator Erik Jensen
2. b dansk nr. 5 fru E. Thrane fru Esther Sørensen
2. e dansk nr. 13 hr. B. Verstege fru Hanne Hedegaard
1. d regning nr. 7 hr. F. Nielsen fru H. Stentebjerg Hansen

Kl. 9,00
1. ema fysik nr. 36 hr. C. Christensen hr. H. Mailand
2. fma geografi nr. 23 fru I. Pehrson fru Hanne Hedegaard
5. b sang nr. 25 hr. H. L. Dall hr. inkassator Erik Jensen
2. b regning nr. 5 hr. E. Bjerregaard hr. J. Ambjørnsen

religion nr. 5 hr. J. Ambjørnsen hr. E. Bjerregaard
2. c religion nr. 10 fru .1. Kristensen fru Esther Sørensen
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Kl. 10,45
5. C regning nr. 26 hr. Jørg. Jørgensen frk. H. Bay Jensen
5. (l dansk nr. 27 hr. K. Kristensen hr. J. Bruun
5. e regning nr. 11 hr. M. Sunesen hr. S. A. Nielsen
4. a regning nr. 21 hr. J. Ambjørnsen fru G. Kristensen
4. b dansk nr. 20 fru E. M. Sørensen frk. I. Nielsen
4. c regning nr. 24 hr. B. Verstege fru D. Talleruphus
3. a geografi nr. 8 hr. F. Nielsen fru H. Stentebjerg Hansen
3. b regning nr. 10 frk. A. Bro fru E. Thrane
3. c historie nr. 9 hr. H. L. Dall hr. Th. Gilberg
3. cl dansk nr. 7 frk. P. M. Jensen hr. E. Bjerregaard
1. e regning 

religion
nr. 6
nr. 6

fru I. Pehrson 
fru J. Kristensen

kl. 11.45

fru J. Kristensen 
fru I. Pehrson

3. a dansk nr. 8 hr. S. A. Nielsen fru I. Pehrson
3. c dansk nr. 9 fru H. S. Hansen

Kl. 12,45

hr. M. Sunesen

5. c religion nr. 26 frk. P. M. Jensen fru D. Talleruphus
5. (1 religion nr. 27 hr. .1. Ambjørnsen hr. H. Dragsberg
4. b naturhistorie nr. 20 hr. H. B. Skou frk. H. Bay Jensen
4. c naturhistorie nr. 15 hr. .1. Bruun frk. I. Nielsen
4. (1 regning nr. 13 hr. K. Kristensen hr. B. Versiege
3. cl religion nr. 7 hr. F. Nielsen fru G. Kristensen
1. c regning 

religion
nr. 12 hr. H. Mailand 
nr. 12 fru .1. Kristensen

Tirsdag den 26. juni 
kl. 8,00

fru J. Kristensen 
hr. H. Mailand

3. r engelsk nr. 3 hr. E. Bjerregaard hr. S. A. Nielsen
2. r fysik nr. 36 hr. C. Christensen hr. M. Sunesen
1. ema regning nr. 29 hr. Jørg. Jørgensen hr. K. Kristensen
1. emb dansk nr. 30 hr. E. Jacobsen hr. A. Romose
2. fma historie nr. 31 hr. J. Bruun fru E. Andersen
2. fmb geografi nr. 22 hr. B. Verstege hr. Th. Gilberg
2. fmc regning nr. 27 hr. M. Christiansen hr. F. Nielsen
1. fma dansk nr. 24 frk. H. Bay Jensen fru L. Liebst
1. fmb dansk nr. 26 fru E. Thrane hr. H. B. Skou
5. a dansk nr. 21 fru E. M. Sørensen hr. H. Dragsberg
5. b regning nr. 25 frk. A. Bro frk. P. Mølgaard Jensen
5. c historie nr. 28 fru I. Pehrson frk. I. Nielsen
4. a dansk nr. 20 hr. J. Ambjørnsen hr. H. L. Dall
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2. a
2. d
1. a

dansk 
regning 
dansk

nr. 9
nr. 6
nr. 5

fru H. S. Hansen 
fru D. Talleruphus 
fru J. Kristensen

fru E. Christensen 
fru G. Kristensen 
fru H. Bruun

Kl. 9,00
2. fmb historie nr. 31 frk. I. Nielsen fru G. Kristensen
2. fmc historie nr. 27 hr. M. Christiansen fru H. Stentebjerg Hansen
5. c sang- nr. 28 hr. Th. Gilberg fru I. Pehrson
5. d geografi nr. 22 fru E. Andersen fru H. Bruun
3. b dansk nr. 10 hr. J. Bruun fru E. Christensen
2. a religion nr. 9 hr. F. Nielsen hr. B. Verstege
1. a regning nr. 5 fru D. Talleruphus fru J. Kristensen

religion nr. 5 fru J. Kristensen fru D. Talleruphus

Kl. 10,00
2. fmb naturhistorie nr. 15 hr. F. Nielsen frk. H. Bay Jensen
1. fma historie nr. 24 - fru I. Pehrson hr. M. Christiansen
1. fmb historie nr. 26 fru H. S. Hansen hr. J. Ambjørnsen
5. a sang nr. 21 frk. I. Nielsen hr. Th. Gilberg
5. b naturhistorie nr. 25 hr. H. B. Skou fru G. Kristensen
5. d sang nr. 22 hr. B. Verstege fru E. Thrane
4. a historie nr. 20 fru J. Kristensen fru D. Talleruphus
4. b historie nr. 27 fru E. M. Sørensen frk. A. Bro
4. c religion nr. 28 frk. P. M. Jensen fru H. Bruun
4. d dansk nr. 12 fru E. Andersen fru L. Liebst
3. a sang nr. 8 hr. H. L. Dall lir. H. Dragsberg

Onsdag den 27. juni.
Kl. 8,30: Lærermode vedr. omflytning i eksamensskolen.
Kl. 10,00: Lærerrådsmøde.

Kl. 8,30 moder

Kl. 9,30 møder

Torsdag den 28. juni.
1. a (nr. 5), 1. b (nr. 8), 1. c (nr. 12), 1. d (nr. 7), 1. e (nr. 6),
2. a (nr. 9), 2. c (nr. 10), 4. a (nr. 20), 4. c (nr. 21), 5. a (nr.
24), 5. b (nr. 25), 5. c (nr. 22), 5. d (nr. 27), 1. fm b (nr. 26). 
2. b (nr. 5), 2. d (nr. 6), 2. e (nr. 13), 3. a (nr. 8), 3. b (nr. 10),
3. c (nr. 9), 3. d (nr. 7), 4. b (nr. 20), 4. d (nr. 12), 5. e (nr.
11), 1. fin a (nr. 24), 1. em a (nr. 29), 1. em b (nr. 30), 2. fm a 
(nr. 31), 2. fm b (nr. 26), 2. fm c (nr. 27), 2. r (nr. 28), 3. r 
(nr. 3).
Klasserne afleverer bøger og modtager underretning om ud
faldet af prøverne.
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Kl. 10,30 Afslutning i pigernes gymnastiksal (elever fra 1. fm — 3. fm 
og 1. em — 4. r deltager).

Mandag den 13. august.
Kl. 8,30 møder 4. r (nr. 3), 3. r a (nr. 1), 3. r b (nr. 22), 2. em a (nr. 29), 

2. em b (nr. 30), 1. em a nr. 28), 3. fm (nr. 19), 2. fm a nr. 31), 
1. fm a (nr. 26), 1. fm b (nr. 24), 5. a (nr. 25), 5. c (nr. 27), 
5. <1 (nr. 12), 4. b (nr. 20) 4. c (nr. 21), 3. b (nr. 6), 3. d 
(nr. 9), 2. a (nr. 7), 2. b (nr. 8), 2. d (nr. 10) og 2. f (nr. 13).

Kl. 9,30 møder 1. em b (nr. 29), 2. fm b (nr. 31), 5. b (nr. 26), 4. a (nr. 20), 
4. d (nr. 24), 3. a (nr. 10), 3. c (nr. 5), 3. e (nr. 11), 2. c 
(nr. 9) og 2. e (nr. 12).

Kl. 10,30 model- de nye 1. grundskoleklasser i pigernes gymnastiksal.

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

Bygning B

1. sal: nr. 9—10—11—12—13.
2. sal: nr. 36.
kælder: nr. 19.

Bygning C

stuen: nr. 1.
1. sal: nr. 3. 
stuen: nr. 14 15.
1. sal: nr. 16—17.

Bygning D

Mellem stue og 1. sal: nr. 18. 
Endvidere gymnastiksalene, 
kælder: nr. 35.
stuen: nr. 20—21—22—23.

Udstillinger:

1. sal: nr. 24—25—26—27.
2. sal: nr. 28—29—30—31.
Lersløjd nr. 35.
Træsløjd nr. 14.
Øvrige udstillinger: pigernes gymnastiksal.

Samtlige udstillinge er åbne i eksamenstiden i dagene lørdag 
den 23. juni, mandag den 25. juni og tirsdag den 26. juni 
samt tillige søndag den 24. juni fra kl. 15—17.

Forældre og enhver anden, der interesserer sig for skolens arbejde, ind
bydes venligst til at overvære de mundtlige prøver samt til at se de udstillede 
elevarbejder.

Fredensborg, i juni 1956. H. Mailand.
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