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Brøndbyøster skole.

Kommunal grundskole, mellem- og realskole.

Kontorets tlf. 75 05 12,Lærerværelse 75 17 85.
Skoleinspektøren træffes hver 

skoledag kl.12-15 samt onsdag aften kl.19-20.
oooo

Skolekommissionens medlemmer.
Sekretær,cand.jur. Bengt Bengtson, formand. 
Fængselsbetjent Anker Friis, næstformand. 
Husmoder, fru Elna Jørgensen.
Gartner E. Sommer.
Læge K.Smed Pedersen, forældrerepræsentant 

f* Brøndbyøster skole.
Fhv.stationsforstander W. From-Petersen. 
Korrespondent Erich W. Petersen.

oooo
Det kulturelle udvalgs medlemmer.

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

oooo
Forældreforeningens bestyrelse.

Overassistent Knud Larsen, formand.
Læge K. Smed Pedersen.
Sporvejsfunktionær H. A. Jakobsen.
Assistent, fru Agnes Møller. 
Kommunelærer P. H. Pedersen.

oooo
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Lørdage i tiden 
1. maj-1. oktoberDaglig skoletid.

8.00 - 8.5o 8.00 - 8.4o
8.5o - 9.4o 8.4o - 9.2o
9.5o -10.4o 9.3o -10.1o

ll.oo -11.5o 10.3o -11.10
12.00 -12.5o 11.2o -12.00
13.10 -14.00 12.1o -12.5o
14.10 -15.00

•Fra efterårsferien til 1. april spiser 
børnente i klasserne, hvorfor planen' for dette 
tidsrum ændres således:

8.00 - 8.5o
8.5o - 9.4o
9.5o -10.4o
11.lo -12.00
12.10 -13.00
13.15 -14.00
14.10 -I5.00

Børnene modtager et vitamintilskud i 
pilleform.

Skolen har såvel en skolelæge-som en 
skoletandlægeordning.

Skolelæge er læge,fru Inger Smed Pedersen.
Tandplejen foregår hos en række tandlæger 

i byen og omegnen, mellem hvilke forældrene 
frit kan vælge. 439 børn har i det forløbne år 
deltaget i skoletandplejen.

0000 
Vidnesbyrd og karakterer.

I grundskolen og den eksamensfri afdeling 
sendes vidnesbyrdbøger hjem med børnene 15.nov. 
15. februar og 15. maj.

I grundskolen sendes samtidigt kvartals
prøver af børnenes skriftlige arbejder hjem.

For eksamensmellemskoleklassernes vedkom
mende sendes vidnesbyrd hjem 15. okt. og 15. 
febr. og standpunktskarakterer 15.dec. og 15. 
april.
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Årsprøverne.
I juni måned holdes der skriftlige prøver i 
dansk og regning/matematik i alle eksamensmel
lemskolens klasser og tillige mundtlige prøver 
i 3 til 5 fag i 2. og 3« mellemklasse.-De opnå
ede karakterer meddeles hjemmene ved årets af
slutning ved en blanket, som sendes med børnene 
hjem.-
I tilfælde af, at et barn i mellemskoleafdelin
gen har vanskeligt ved at følge med, eller andre 
forhold gør det sandsynligt, at barnet ikke vil 
kunne oprykkes i næste klasse, gives der hjemmet 
skriftlig meddelelse herom et par måneder før 
årsprøven.
I grundskoleklasserne og de eksamensfri mellem
klasser holdes der ingen egentlig årsprøve, men 
to forældredage, på hvilke undervisningen fore
går under normale former.

oooooooooo
Med udgangen af skoleåret 1954-55 var skolens 
elevtal 440. Skolen havde 18 klasser, hvoraf een 
2.e.m. og to 1.em.klasser, og 16 lærerkræfter.
Det nye skoleår begyndes med 530 elever,fordelt 
i 21 klasser, hvoraf een 3.e.m.,to 2.e.m. og to 
l.e.m.klasser.
Lærerpersonalet øges med to lærere og to lærer
inder .
Af børn fra skoledistriktet går 56 i udenbys sko
ler, mens 16 børn fra. andre kommuner søger sko
len her( som elever i mellemskolen).
Der har i kalenderåret 1954 været 4695 forsømmelser 
eller 5,7% af samtlige skoledage, en stigning i 
antallet af sygedage fra ifjor.
Til gengæld er antallet af ulovlige forsømte dage 
faldet til kun 15 for hele året eller 0,02 %.
Skolen henstiller i denne forbindelse til hjem
mene, at medd. om sygdom hos børnene så vidt mu
ligt allerede den første dag skriftl. eller te
lefonisk tilstilles skolen.
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Særundervisningen »
Skolepsykologen,konêulent C. Thueslev, har haft 29 
børn med læse-,regne- eller andre vanskeligheder 
.til undersøgelse. - I en række tilfælde tjente re
sultatet af undersøgelsen til orientering for 
klasselæreren, i andre henvistes børnene til sko
lens særundervisning i dansk og/eller regning,som 
varetages af lærer Blesmark.
I enkelte tilfælde henvistes børnene til særunder
visning i enetimer uden for skoletiden.
Konsulent Thueslev har endvidere kontrolprøvet
18 børn, som tidligere er blevet henvist til sær
undervisning.
I skolens særundervisning har deltaget 17 børn> 
nemlig 11 drenge og 6 piger.

Skolesparekassen.
I skolesparekassen, som ledes af lærer V. Nielsen, 
er der i det forløbne år opsparet 5470 kr.

Skolescene.og skolebio.
121 af skolens elever har overværet skolescenens
5 forestillinger: Seks kammerater, Erasmus Monta- 
nus.og Eventyr på fodrejsen.
Skolebios forestillinger (G-lostrup bio) er blevet 
set af 77 elever.

Brøndbyøster skoles børnefilmklub.
Ved en generalforsamling den 13.11.54 nyvalgtes to 
forældrerepræsentanter til klubbens bestyrelse,der 
nu består af:
Assistent, fru Agnes Møller, lærerinde, fru Gammel
gård, lagerchef Tolstrup Petersen, maskinarbejder 
Borgård Petersen, skoleinspektør Stuer-Lauridsen' 
(formand).’ -

-Klubben har ca. 400 medlemmer.. Forestillingerne er 
blevet besøgt af gennemsnitligt.300 børn pr.gang.
I en række tilfælde er der spillet to forskellige 
programmer, eet for børnene i alderen 6-10 år
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og eet for de større børn.-
Der er ialt i det forløbne skoleår givet 16 
sæt forestillinger .-Klubben har købt sit ege-t 
tonefilmanlæg,som på meget fordelagtige betin- 

e gelser afdrages over 2-3 år.
Ved sommerfesten,som den 12.juni holdtes til for
del for feriekolonien,spillede filmklubben ved

*5 ekstra forestillinger et smukt beløb ind til 
formålet.-

-Brøndbyernes kommunelærerforenings 
feriekolonier.

Arrangementet af ferieophold for skolebørnene, som ifjor 
med succes gennemførtes ved initiativ fra 
Brøndbyøster skoles lærerpersonales side, er i 
år overtaget af den nystiftede kommunelærerfor
enings feriekoloniudvalg,hvori lærerne V. Nielsen 
og Jørgen Hansen har sæde. Overassistent Knud 
Larsen repræsenterer forældreforeningen.
Fra skolen her deltager ca.90 børn,som udsendes 
i to hold,det ene i tiden 28.6 - 12.7, det 
andet 19.7 - 2.8.- Som ledsagere er henholdsvis hr. 
Nielsen og fru Pind og hr. Jørgen Hansen og hr.
Pedersen knyttet til holdene, der begge benytter 
Vingstedlejren, som er kendt fra ferieopholdet 
ifjor.

ooo
En række af skolens lærerkræfter har i det for
løbne år deltaget i årskursus på Statens Lærer
høj skole.

Skoleradio og -film.
Skoleradioens udsendelser er i ca. 50 tilfælde 
optaget på bånd og anvendt i undervisningen.

* Fra Statens Filmcentral er under abonnementet
. modtaget ca. 40 film, hovedsageligt tonefilm, som 

er blevet anvendt i undervisningen.
oooo
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Ekskursioner..
I årets løb er der foretaget en række udflugter 
til musæer i Københav og omegn og til steder, 
hvor naturhistoriske og geologiske undersøgelser- 
kunne foretages. Disse ture er led i undervisnin
gen i historie, geografi og naturhistorie og den 
særlige form for undervisning, emneundervisning, 
som anvendes i de fri mellemklasser.

Faginspektion.
Undervisningsinspektionens faginspektører for 
eksamensmellemskolen, Im.Jeppesen, V.Baltzer og 
Th. Christensen, har overværet undervisningen i 
dansk, skrivning, historie, religion, geografi, 
naturhistorie, fysik, regning og matematik.

Forældremøder.
Foruden et større forældremøde med diskussion 
af aktuelle skoleproblemer har der været af
holdt et antal klasseforældremøder.

Fra skolens dagbog.
9. september 1954 holdtes en festlighed på ny 
skole, ved hvilken lejlighed undervisningsmi
nister Jul. Bornholt kom til stede og talte om 
"Skole og hjem".
Ved mødet, som lededes af forældreforeningens 
formand, herr Evald Petersen, overdroges den ny 
skole i overværelse af mere end 500 forældre 
af borgmester Jens Chr. Jensen til skolskommi s- 
sionens formand, sekretær Bengtson, som atter 
videregav den til lærerpersonalet, repræsente
ret ved skoleinspektøren.
Skolens arkitekt, professor Kay Fisker, fore
tog omvisning i'skolen, og til sidst serveredes 
der vin og kransekage til alle deltagerne i 
festen. Tidligere på dagen havde børnene været 
samlet til en festlighed, ved hvilken forældre
foreningens formand efter en smuk tale over
rakte skolen en fane.
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Samtidigt overraktes børnenes gave til deres ny 
skole, forgyldte afstøbninger af Guldhornene, 
og lærerpersonalets gave, et relief (Sot. Jørgen 
og dragen) til opsætning i forhallen.
Børnene trakteredes med sodavand og kage.
21. august var de små klasser på skovtur til 
Frederiksdal.
15. oktober adopterede skolen D.F.DiS.s motor
skib Andros, der føres af kaptajn Mohr.
21. oktober besøgte de ældste klasser General 
Motors udstilling.
24. oktober besøgtes skolen under en byvandring 
af flere hundrede af byens borgere.
8. og 9. november holdtes forældredage.
25. november holdtes i samarbejde med forældre- 
foreningen et forældremøde,hvor spørgsmålet "Delt 
kontra udelt skole" drøftedes. En film sluttede 
mødet.
22. december sluttedes det gamle år ved en jule
festlighed, ved hvilken sognepræst Christiansen 
talte til børnene.
29. december besøgte kaptajn Mohr (i juleferien) 
skolen.
1955.
14. januar holdt kontorchef Morgenstierne fra 
Dansk Skibsadoption foredrag om "Danmarks skibs
fart før og nu" for mellemskolen.
17. januar viste Nationalmusæets turne for alle 
børnene sine historiske film og fremmedartede 
dragter.
23-27. marts holdtes den‘■store skolefest med en 
særdeles vellykket opførelse af J.L.Heibergs vaude
ville Aprilsnarrene, instrueret af lærer Jørgen 
Hansen med assistance af lærer Rosendal. I for
bindelse med opførelsen lørdag aften holdtes der 
skolebal i gi. gymnastiksal, som af tegne-og ma- 
lebegavede elever var omdannet til en kinesisk 
hal. Såvel de unge skuespillere som instruktører
ne og de mange andre medvirkende havde megen ære 
og fornøjelse af festen.
2. april højtideligholdtes H.C. Andersens 150-års- 
dag med oplæsning af eventyr, foredrag, fremvis
ning af lysbilleder og en kavalkade af børn, klædt 
i eventyrskikkelsernes dragter. „



4. maj, 10-årsdagen for Danmarks befrielse,mar
keredes i skolen ved foredrag og lysbilleder,sang 
og radioaflytning.-Ved skoletidens slutning drog 
de større klasser under klasselærernes ledelse ud 
til de 5 mindestene for faldne i frihedskampen, 
som findes i byen, og nedlagde roser.
Om aftenen deltog skolens børn så godt som fuld
talligt i det flag- og fakkeltog, som var arran
geret i forbindelse med frihedsfesten på Torvet. 
9. juni foretoges en vellykket udflugt til Sorø. 
Heri deltog godt 200 af skolens ældste børn.Der 
aflagdes besøg i den historiske klosterkirke, 
i Akademimusæet og Akademiparken, og der sejledes 
til og fra Parnas.
12. holdtes i samarbejde med forældreforeningen 
en stor sommerfest på sportspladsen, i gi. skole
gård og i gymnastiksalene.-Der var idrætsstævne, 
underholdning af kendte kunstnere, bioforestil
linger og masser af boder - og til sidst børnebal. 
Hovedparten af overskuddet går til feriekolonien. 
I sidste uge før ferien holdtes årsprøver og foræl- 
dredage. I forbindelse hermed arrangeredes en 
udstilling af elevarbejder i tegning, håndarbejde, 
træsløjd, lersløjd, anden småsløjd og fri mellems 
årsarbejder. Udstillingen havde stort besøg.
18. holdtes årsafslutning i lille gymnastiksal, 

oooooooooooooo
Nogle spredte træk af skolens historie og udvikling. 
Byens ældste kendte skole lå neden for bakken, 
på hvilken den nuværende skole ligger.
Det var en af Frederik den Fjerdes såkaldte ryt
terskoler, hvoraf der efter Store nordiske krigs 
afslutning opførtes ca. 240 rundt om på øerne.
Den byggedes i begyndelsen af 1720'erne, og sand
stenstavlen, der vidner herom, er bevaret og indmu
ret i gangen i "Gamle skole".
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Så sent som i 1834 angives skolens belig
genhed som værende i "Københavns Amts Rytter
distrikts søndre Birk".
En lang række af lærere har virket her i 
de op mod halvtredie hundrede år, der har væ
ret drevet skole i Brøndbyøster. Blandt de 
første såkaldte skoleholdere var Chr. Nerger, 
der var født i 1683, var student fra Kbhvn. i 
1703 og virkede her i byen fra 1733 -59.
Han efterfulgtes af Niels nicheisen Harder,som 
var født i 1720, student fra Frederiksborg i 
1742, og som virkede her til 1786.
Skolen brændte i 1869 og erstattedes af den byg
ning,hvori der nu er bolig for skolebetjenten.
I 1929 toges nemlig en ny - og efter den tids 
målestok moderne - landsbyskole i brug. Det er 
den, vi nu kalder "GI. skole", og hvori de mindre 
børn får deres undervisning. Den rummer de tre sto
re lyse klasseværelser.
Den udvidedes i begyndelsen af 1940-erne med 
gymnastiksal,skolekøkken og sløjdlokale,og nu var 
skolen atter fuldt på højde med tiden og 
tilfredsstillede ethvert krav,som kunne stilles. 
O.195O begyndte udviklingen imidlertid at tage 
stærk fart.
Mens Brøndbyøster i 1801 kun havde 331 indbygge
re, i'1850 436,i I9OI 592 og i 1916 685, medførte 
den stigende tilflytning et stærkt voksende 
børnetal.En udvidelse af den bestående skole 
kunne ikke klare problemerne,og man tog da fat 
på at bygge en helt ny skole ved siden af den 
gamle. Første del af denne byggedes i perioden 
okt.1952-aug.1954,idet en række lokaler dog to
ges i brug allerede i aug. 1953-
Den ny skole rummer 12 normalklasseværelser, 
6 faglokaler, gymnastiksal, lærerværelse,konto
rer o.m.
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I gi.skole anvendes stadig gymnastiksalen og 
de tre oprindelige klasseværelser,som ifjor 
øgedes med det gi.sløjdlokale.
I det gi. skolekøkken med tilstødende rum er 
nu indrettet kommunebibliotek.
Fra det ny skoleårs begyndelse tages desuden 
i brug to mindre klasseværelser,som i årene 
1949-54,inden den ny skole var færdig,indret
tedes på 1.salen i gi. skole.
Børnetallet er imidlertid stadigt stigende.
I de nærmeste år er tilvæksten ca.100 børn 
årligt,et tal, der yderligere vil vokse op 
mod I960.
Dette forhold er skolemyndighederne og kom
munalbestyrelsen naturligvis opmærksom på, 
så en yderligere udbygning af skolen i de nærmeste 
år ventes.

000000000
Skolens personale l.aug.1955.

A. Stuer - Lauridsen, skoleinspektør
K. Kjær, viceinspektør
E. Pinborg, overlærer
Bodil Pedersen, overlærer
V. Nielsen, kommunelærer
H. V. Blesmark, ------------
Jørg. Borglykke, ------------
P. H. Pedersen, ------------
Alice Lausen, kommunelærerinde
Ebba Bøgesø, ----------------
Signe Mortensen, ----------------
Vibeke Pind, ----------------
Hans J. Møller, kommunelærer
Jørgen Hansen, ------------
Lucie Gammelgård, kommunelærerinde
Jens Rosendal, kommunelærer

0000000
J. P. Hansen, kommunelærer
Helga Hemmer-Hansen, kommunelærerinde
Flemming Jensen, kommunelærer
Grethe Tarp, timelærerinde
„ 0000000
Age Berntsen,skolebetjent

10.



Lærebøger og andet skolemateriel.

Almindeligt skolemateriel,såsom stilehefter, 
kladdehefter, tegnepapir, farver, o.l. udleveres i 
rimeligt omfang til alle skolens elever.

Lærebøger udlånes uden vederlag.
Når det til eksempel nævnes, at alene lære

bøger til en elev i 1. mellemklasse i anskaffelse 
koster over 150 kr., vil det forstås, at udgiften 
til skolemateriel er en betydelig udgift for kommunen.

Fra skolens side henstiller vi derfor til 
forældrene, at man er os behjælpelig med at ind
skærpe og efterse, at de til børnene udlånte bøger 
behandles forsvarligt.

Vi ser hvert år eksempler på, at elever efter 
kun eet års benyttelse af helt ny bøger leverer 
disse tilbage i en slet forfatning.

Elever, der ikke behandler de udlånte bøger 
bedre, kan ikke verne ved tildeling af bøger på 
det ny klassetrin at få ny eller velholdte bøger 
til låns igen.

Nedenstående hovedregler for behandling af 
lånte bøger bør overholdes.

1. Bøgerne skal forsynes med et stærkt omslag, 
som må fornys så snart, som det går i stykker 
i hjørnerne.

2. Noteringshefter,øvehefter,o.l. må ikke lægges 
ind i bøgerne.

5• Le udleverede bøger og hefter må ikke bøjes 
bagover.

4. Der må ikke skrives eller tegnes i bøgerne, 
oooooooooo


