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Brøndbyøster skole

Årsberetning

1953-54



På grund af det store byggeri, som har 
fundet sted ved den ny S-banestation i Brøndby
øster de sidste år, er den gamle landsbyordnede 
skoles rammer for længst sprængt. Børnetallet i 
skolen holdt sig i ti-året 1938-48 omkring 75« 
I 1948 var det 70, men steg så de følgende år 
til 100,110,160 og 200, idet det med udgangen 
af forrige år, 1953, passerede de 300 og ved 
det ny skoleårs begyndelse den 12. aug. 1954 er 
420.

Det lige afsluttede skoleår begyndte un
der trange lokalemæssige forhold i gi. skoles 
lokaler og i ny skole i 3 lokaler, som var fær- 
diggjort på rekordtid, nemlig mindre end et år 
efter, at det første spadestik til skolebygge
riet var taget.

Allerede i slutningen af oktober kunne 
yderligere 3 lokaler tages i brug, og i begyn- i 
delsen af januar 1954 var hele normalklasse- 'i 
fløjen så vidt færdig, at også de resterende 
lokaler kunne anvendes af skolen.

Fra august i år regner vi med, at også 
specialklassefløjen med faglokaler til tegning 
(og sang), håndarbejde, fysik, naturhistorie 
(og geografi), træsløjd og skolekøkken samt den 
ny store smukke gymnastiksal, magasiner og kon
torer kan tages i brug.

Kommunalbestyrelsen har stillet bevillin
ger til rådighed til indkøb af de fornødne 
samlinger af landkort og billedtavler, præpara
ter og apparater til undervisning i geografi, 
zoologi, botanik og fysik, ligesom der ør anskaf
fet tonefilmsapparat, radioapparat og båndop
tager .

Brøndbyøster skole fremtræder efter som
merferien som en fuldt moderne byskole, og det 
såvel strukturmæssigt som lokale- og udstyrsmæs
sigt .

Efter supplering af lærerstaben med 6 ny 
lærerkræfter må også den undervisningsmæssige 
side af skolen anses for at være på de bedst 
mulige hænder, og den århundredgamle skoles ny 
æra er indledt.



Skolekommissionens medlemmer.

Sekretær B. Bengtson(formand)
Fængselsbetjent A. Friis(næstformand)
Fru Elna Jørgensen
Gartner E. Sommer
Læge K. Smed Pedersen
Fhv. stationsforstander From-Petersen
Korrespondent Erich W. Petersen

Kommunalbestyrelsens udvalg for 
kulturelle anliggender.

Borgmester Jens Chr. Jensen
Fuldmægtig Viggo Dibbern
Fru Elna Jørgensen
Handelsgartner E. Mikkelsen
Vognmand K. E. Andersen

Forældreforeningens bestyrelse.
Sporvejsfunktionær Evald Pedersen(formand) 
Sporvejsfunktionær Jacobsen(kasserer) 
Assistent fru Møller
Overassistent K. Larsen
Læge K. Smed Pedersen

Skolens kontor er på ny skole. Telf. 750312. 
Skoleinspektøren træffes hver skoledag 
kl. 12-13, undtagen lørdag.

Daglig iskoletid. Lørdage i tiden mel-
8,00 - 8,50 lem l.maj og l.okt.
8,50 - 9,40 8,00 - 8,40
9,50 - 10,40 8,40 - 9,20
11,00 - 11,50 9,50 - 10,10
12,00 - 12,50 10,30 - 11,10
15,10 - 14,00 11,20 - 12,00
14,10 - 15,00 12,10 - 12,50



Børnene spiser deres mad i klasserne 
fra efterårsferiens slutning og til og med 
51.marts. Et vitamintilskud i pilleform ud
leveres til alle børn, hvis forældre ønsker 
det.

Skolen har såvel læge- som tandlægeord
ning.

Kvartalsprøver og vidnesbyrd sendes 
hjem med børnene 15.november, 15. februar og 
15- maj.

Med det ny skoleårs begyndelse har skolen 
15 grundskoleklasser, 2 fri mellemklasser og 5 
eks. mellemskoleklasser eller ialt 18 klasser.

Af børn fra skoledistriktet går 56 i uden
bys skoler, mens 10 børn fra andre kommuner går 
i vor skole.

Der har i kalenderåret 1955 været 2697 for
sømmelser eller 4,8 % af samtlige skoledage, her
af 77 ulovligt forsømte dage eller 0,1 %.

Skolepsykologen har haft 9 børn med læse- 
eller regnevanskeligheder til undersøgelse. De 
henvistes alle til ekstraundervisning på skolens 
særlige læse- og regnehold.

Idrætsmærket i bronze tildeltes 1 elev og i 
sølv 6 elever.

Under ledelse af lærer Nielsen er der opspa
ret 5000 kr. i Bikubens skolesparekasseafdeling.

60 af skolens elever har overværet Dansk 
skolescenes forestillinger på Det ny Teater og 
Folketeatret.

45 elever har overværet Skolebios fore
stillinger i Glostrup.

Brøndbyøster børnefilmsklub startedes i det
te forår. I bestyrelsen repræsenteres skolen og 
forældreforeningen. Overskuddet fra forestillinger
ne i år anvendes som tilskud til delvise friplad
ser under feriekoloniordningen, der forsøgsvis 
etableres i indeværende sommerferie. Også i ledel
sen af denne institution er ovenstående parter re
præsenteret .

Et lillo skoleblad har set dagens lys.
En række af skolens lærerkræfter har delta

get i årskursus på Statens lærerhøjskole.



Fra skolens dagbog..
23.-3O. aug. 1953 var l.f.m. på lejrskole
i Tingsted. .Efter hjemkomsten holdtes der 
udstilling og foredrag i tilslutning til 
denne nydannelse på skolens undervisnings
plan. ' ■

l.aug. og september besøgtes med en række klas
ser Nationalmuseet, Stjernekammeret, Dan

marks akvarium og Den kinesiske udstilling, 
21. september udnævntes ved kgl. resolution sko

leinspektør A. Stuer-Lauridsen, Kalundborg, 
til leder af Brøndbyøster købstadordnede sko
le , og

1 .oktober blev han indsat ved en højtidelighed i 
skolens gymnastiksal, ved hvilken lejlighed 
skolekommissionens medlemmer, repræsentanter 
for administrationen, forældreforeningen og 
kommunens andre skoler, det samlede lærerper
sonale og alle skolens elever var til stede.

Sidst i oktober afholdtes ved forældreforenin
gens foranstaltning et stærkt besøgt forældre
møde i gymnastiksalen, ved hvilken lejlighed 
skoleinspektøren gjorde rede for sit syn på 
aktuelle skolespørgsmål.

23« og 24. november holdtes forældredage under 
stor interesse fra forældrenes side.

24 . november holdtes klasseforældremøde for 
eleverne il. og 2. fri mellem.

2 .december holdtes med forældreforeningens med- 
virken forældremøde i gymnastiksalen, ved 
hvilken lejlighed politiadvokat Lotinga tal
te om kriminalitet blandt børn. Ca. 30 repro
duktioner af gode malerier, der skænkedes 
skolen af forældreforeningen, var ophængt på 
salens vægge.

3 .december holdtes klasseforældremøde for 5-klas
sernes forældre.



1954.
I januar og februar holdtes tilsvarende 

møder for 1.mellemskoleklasses og 4. klas
sernes forældre.

Midt i marts meddeltes resultatet af optagel
sesprøven til mellemskolen. 70 % af samtli
ge elever i 5. klasserne bestod og vil til
lige med elever fra Vallensbæk, Strandsko
len og de nærmestboende elever fra Brøndby
vester skoledistrikt blive fordelt i to 1. 
mellemklasser med ca. 30 elever i hver.

24-, 25. og 28. marts opførtes færdselskomedien 
Den adspredte Dreng, skrevet af Kurt Fotel 
og med musik af Leo Svenstrup. Hr. Elias 
havde instrueret, en række af skolens læ
rerkræfter assisterede og 60 børn medvir
kede ved opførelserne, der overværedes for
uden af hundreder af forældre af de kommu
nale myndigheder med borgmesteren og skole
kommissionens formand i spidsen. Då grund 
af emnets særlige art mødte også færdsels
chefen, færdselspolitiet og presserepræ
sentanter og -fotografer op. I forbindelse 
med to af forestillingerne holdtes skolebal.

Festens overskud anvendtes dels til ind
køb af træsnit til skolens udsmykning, dels 
som tilskud til feriekoloniordningen.

4 .maj inspiceredes gymnastikundervisningen af 
seminarielærer Lindberg.

10 .juni arrangerede forældreforeningen en fod
boldkamp, hvis overskud tilfaldt feriekolo
nien.

12 .juni holdtes årsprøve for o.m.
14 . - foregik den årlige skoleudflugt, denne

gang til Vordingborg.
16 .juni holdtes almindelig årsprøve og udstilling 

af elevarbejder.
19 .juni sluttede skoleåret, og for de udgåede 

elever holdtes en lille afskedsfest med ud- 
deling af vidnesbyrd.



I den sidste uge af skoleåret foretog 
hr. og fru Kjær en rejse med l.e.m. til Ving- 
sted ved Vejle, hvorfra der foretoges udflug
ter til de naturskønne og historisk seværdige 
steder i omegnen.

I den første del af ferien afrejste hr. 
og fru Nielsen og fru Pind til samme sted med 
94 børn for at etablere den ovenfor omtalte 
feriekoloni. Vejret var ugunstigt, men ophol
det forløb iøvrigt tilfredsstillende.

I forbindelse med næste års skoleafslut
ning er det tanken at afholde en fyldig ud
stilling af årets elevarbejder og at gøre den 
tilgængelig på et tidspunkt, der er bekvemt 
for forældrene.

Ligeledes er det tanken at holde en af
slutningshøjtidelighed i den ny gymnastiksal, 
som vil danne en passende ramme herom.

Lærerpersonalet, 1.august 1954.

A. Stuer-Lauridsen, skoleinspektør
K. Kjær, viceinspektør
E. Pinborg, overlærer
Bodil Pedersen, "
H. Blesmark, lærer
V. Nielsen, ,!
Signe Mortensen, lærerinde
J. Borglykke, lærer
Vibeke Pind, lærerinde
Ebba Bøgesø, "
Alice Lausen, "
P.H. Petersen, lærer
H.J. Møller, "
Jørgen Hansen, "
Lucie Gammelgård, lærerinde
Jens Rosendal, timelærer.


