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SKOLE
Årsberetning

1955—56
Ved skoleinspektøren



Brøndbyøster skole.

Kommunal grundskole, mellem» og realskole.

Telefon 75 03 12. Lærerværelset 75 17 83.

Skoleinspektøren træffes hver skoledag 
kl. 12 » 13 og tillige onsdag kl. 19 = 20.

ooOoo

Skolens årsberetning for året 1955-56.

ooOoo

Omslaget er udført på arkitekt, professor 
Kay Fiskers tegnestue og viser skolen, som 
den vil tage sig ud, når den om et par år 
er fuldt udbygget.

ooOoo
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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 #. From-Petersen.
Korrespondent Erich 1. Petersen.

00O00

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

00O00

Forældreforeningens bestyrelse.
Assistent fru Agnes Møller, formand.
Læge K. Smed Pedersen, sekretær.
Sporvejsfunktionær H. A. Jakobsen, kasserer.
Cand. jur. Kai Jensen.
Kommunelærer P. H. Pedersen.

00O00
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Daglig skoletid.

8.00 - 8.50
8.50 - 9.40
9.50 - 10.40

11.00 - 11.50
12.00 - 12.50
13.10 - 14.00
14.10 - 15.00

Lørdage 1 tiden
1. maj - 1. oktober.
8.00 - 8.40
8.40 - 9.20
9.30 - 10.10

10.30 - 11.10
11.20 - 12.00
12.10 - 12.50

Fra efterårsferien til 1. maj sp ser børnene i klasserne, hvor
for planen for dette tidsrum ændres således:

8.00 - 8.50
8.50 - 9.40
9.50 - 10.40

11.10 - 12.00
12.10 - 13.00
13.15 - 14.00
14.10 - 15.00

Skolelægeordningen.

Læge fru Inger Smed Pedersen er skolelæge.
Foruden de sædvanlige undersøgelser har ordningen i år tillige 

omfattet den afsluttende poliovaccination for eleverne I 2. - 5. 
klasse og 1. kl. i mellemskolen.

Skoletandlægeordningen har på grund af konflikten med tandlæge
foreningen været sat ud af kraft.

ooOoo

Skolebespisni ngen.
Foruden det sædvanlige vitamintilskud i pilleform er der i april 

måned blevet uddelt en kvart liter sødmælk til alle de børn fra de 
syv laveste klassetrin, som ønskede det. 902 af børnene deltog i 
ordningen, som træder i kraft igen til 1. november.

ooOoo
Vidnesbyrd og karakterer.

I grundskolen og den eksamensfri afdeling sendes vidnesbyrd
bøger hjem med børnene 15. november, 15. februar og 15. maj.

I grundskolen sendes samtidig kvartalsprøver af børnenes skrift
lige arbejder hjem.

For eksamensmellemskolens vedkommende sendes vidnesbyrd hjem 
15. oktober og 15. februar og standpunktskarakterer 15. december og 
15. apri1.

ooOoo
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Årsprøverne,,

I juni måned holdes der skriftlige prøver i dansk og regning/ 
matematik i alle eksamensme!lemskolens klasser og tillige mundtlige 
prøver i fra 3 til 5 fag i 2. og 3« mellemklasse.

De opnåede karakterer meddeles i et lille hefte, som sendes 
hjem med børnene umiddelbart før sommerferien«

I tilfælde at, at et barn i mel 1emskoleafdel i ngen har vanske
ligt 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 skoleårets afslutning«

I grundskoleklasserne og de eksamensfri mellemskoleklasser 
holdes der ingen egentlig årsprøve, men to forældredage, på hvilke 
undervisningen foregår under normale former«

Efter at der er indført særundervisning for læse- og regnere- 
tarderede børn, er det yderst sjældent, at oversidning i en klasse 
anvendes i grundskolen og de eksamensfri mellemskoleklasser. - 
I alle tilfælde vil forældrene i meget god tid blive varskoet, og 
børnenes præstationer ved forældredagene i forbindelse med årsprø
ven er helt uden indflydelse på dette spørgsmål. Dette til beroli
gelse for ængstelige forældre«

Nogle tal«

liled udgangen af skoleåret 1955-56 var skolens elevantal 530. 
Skolen havde 21 klasser, hvoraf een 3.e.m., to 2«e.m«, to l.e.m., 
een 2.f.m« ©g een l«f ■« klasse. Der var 20 lærerkræfter.

Det ny skoleår begynder med 630 elever, fordelt i 25 klasser, 
hvoraf een 4«e.m. og iøvrigt parallelklasser i e.m. afdelingen, 
enkeltklasser i f„m« afdelingen, 3=sporet klasserække i 2. - 5.- 
klasse og fire 1. klasser«

Lærerpersonalet øges med 4 lærere og 1 lærerinde og tæller 
herefter 25 personer.

Af børn fra skoledistriktet går 52 i udenbys skoler, medens 
26 børn fra andre kommuner (Vallensbæk og Glostrup) søger vor mel
lemskole«

Der har i kalenderåret 1955 været 5496 forsømmelser, nemlig 
4877 på grund af sygdom, 610 af andre lovlige grunde og 9 ulovlige. 
Forsømmelserne udgør 4,82 af samtlige skoledage (ifjor 5,7%), de 
ulovlige knapt 0,01% (ifjor 0,022).

Skolen tillader sig i denne forbindelse at henstille til hjem
mene, at meddelelse om sygdom hos børnene så vidt muligt allerede 
den første dag skriftligt eller telefonisk tilstilles skolen.
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Særundervisningen,,

Skolepsykologen, konsulent Thueslev, har haft 20 børn med læse-, 
regne- eller andre vanskeligheder til undersøgelse,, I en række til
fælde tjente undersøgelsen til orientering for lærerne, i andre hen
vistes børnene til skolens særundervisning i dansk og/eller regning, 
som i indeværende år har været varetaget af hr. Blesmark, og i hvil
ken 26 børn har deltaget,,

Konsulenten har endvidere kontrolprøvet 20 børn, som tidligere 
er blevet henvist til særundervisning. Denne undervisnings omfang 
udvides væsentligt i det ny år, og foruden hr. Blesmark vil også 
hr. C. P. Hansen og fru Halved undervise hold i denne skoleafdeling.

ooOoo
Skolescenen og skolebio.

169 af skolens elever har overværet skolescenens forestillinger 
’’High Tor*, "Aladdin" og dobbeltforestillingen "Nej" og "Drømmebilleder".

Skolebios forestillinger (i Glostrup Bio) er blevet set af 110 børn.
ooOoo

Skolesparekassen.

I skolesparekassen, som ledes af hr. Nielsen, er der i det for
løbne år blevet opsparet ca. 6.000 kr.

ooOoo

Brøndbyernes kommunelærerforenings feriekolonier.
Der er atter i sommerferien (1956) etableret feriekoloni i Vingsted- 

lejren ved Vejle. Fra skolen har deltaget 42 børn, som under ledelse 
af bl. a. hr. Nielsen og hr. Pedersen i perioderne 26.6. - 10.7 og 
11.7. - 25.8. nyder ferien i de dejlige omgivelser.

ooOoo
Brøndbyøster skoles børnefiImklub.

Klubben har haft en vellykket sæson. Tilgangen af medlemmer fort
satte året igennem, så medlemstallet nu er ca. 570. Der er spillet 16 
dobbeltforestillinger, som er set af 5850 børn eller i gennemsnit 
366 Lørn pr. gang. Fra nytår forbedredes lokaleforholdene betydeligt, 
idet kommunalbestyrelsen gav tilladelse til, at forestillingerne måt
te gives i den store sal. Fru Møller er afgået som bestyrelsesmedlem. 
Samtidig er bestyrelsen blevet udvidet med 2 medlemmer. Hele bestyrelsen 
er i funktion ved hver forestilling. Den består nu af: Fru Gammelgård, 
Tolstrup Petersen, Borgård Petersen, H. P. Christensen, C. P. Hansen, 
P. H. Pedersen og skoleinspektøren, som er formand.

ooOoo
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Faql inspektionen.

I årets leb er der foretaget inspektion af skolens gymnastikun
dervisning af gymnastikinspektør Johansson og dennes kvindelige med
hjælper, frko Ebba Jensen» Mellemskolens sprogundervisning er blevet 
inspiceret af faginspektør A» Simonsen og undervisningen i dansk, 
skrivning, historie og religion af faginspektør lm. Jeppesen»

00O00

En lang række af skolens lærerkræfter har i det forløbne år del
taget i årskursus på Statens lærerhøjskole eller i andre kursus»

ooOoo

Overlærer Borglykke og skoleinspektøren har af undervisningsin- 
spektionen været beskikket som censorer til mellemskole- og realeksa
men i henholdsvis dansk og matematik»

00O00

Forældremøder»
Der har i det forløbne skoleår været afholdt en række klassefor- 

ældremøder.
00O00

Skoleradio og -film»

Skoleradioens udsendelser er i ca. 50 tilfælde optaget på bånd 
og anvendt i undervisningen. Fra Statens Filmcentral er under abonne
mentet modtaget ca» 40 film, hovedsagelig tonefilm, som er blevet an
vendt i undervisningen»

ooOoo
Ekskursioner.

I årets løb er der foretaget en række udflugter til museer i Kø
benhavn og omegn og til steder, hvor naturhistoriske og geologiske 
undersøgelser kunne foretages. Disse ture er led i undervisningen i 
historie, geografi og naturhistorie og den særlige form for undervis
ning, emneundervisning, som anvendes i de fri mellemklasser.

ooOoo

Skolemodenhedsprøven,
8» og 9» maj holdtes skolemodenhedsprøve for 5 drenge og 9 piger, 

som ved det ny skoleårs begyndelse ville være i alderen 6 = 6} år. 
1 dreng og 7 piger fandtes at være skolemodne, medens det tilrådedes 
forældrene at lade 4 drenge og 2 piger vente med at begynde skolegangen 
til 1957.

ooOoo
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Optagelsesprøven,

Af de 50 børn fra 5. klasserne, som deHog i prøven, bestod de 
31 eller ca. 60Í.

Af de 12 prøvende fra 4. klasserne og 1. f.m. bestod de 8.
Af samtlige i prøven deltagende børn bestod ca. 632.

ooOoo

Lejrskoleopholdene,

Under ledsagelse af overlærer Borglykke og lærerinde frk. Mortensen 
tilbragte 2. f.m. sidst i august en uge i lejrskole ved Næstved. 
Man besøgte papirfabrikken, havnen, en skærvefabrik, Kæhlers keramik
fabrik, Holmegårds glasværk og Herlufsholm.

Rapporter og andet elevmateriale fra opholdet var fremlagt på 
udstillingen, som afholdtes i forbindelse med årsafslutningen.

3. e.m, var først i september på lejrskole i Klemensker på Born
holm. Ledsagere var viceinspektør Kjær og lærerinde fru Gammelgaard. 
Oer besøgtes en række naturskønne og historiske steder, nogle steder 
med geologisk interessante forekomster og en række industriers en 
keramikfabrik, en molerstenfabrik, et stenbrud og et silderøgeri. 
Rapporter m.m. var fremlagt på udstillingen.

For det kommende skoleår er der projekteret 3 lejrskoleophold: 
et for 2. f.m. i Sønderjylland, et for 3. e.m.a. på Bornholm og et 
for 3. e.m.b. på Læsø.

ooOoo

Skibsadoptionen.
Tanken at udbrede kendskab til skibsfartens forhold ved direkte 

kontakt mellem handelsflådens enkelte skibe og skolerne i et land 
førtes først ud i livet i England. Den overførtes hurtigt til en anden 
nation med en meget betydelig søfart, nemlig Norge, hvorfra den nåede 
Danmark i 1947.

Også her i landet har søfarten ældgamle traditioner, og den er 
den dag i dag et erhverv af stor betydning for landets handelsbalance, 
idet især den del af handelsflåden, som sejler i fremmed fart, årligt 
bringer store mængder af fremmed valuta hjem.

Det er ikke hensigten med forbindelsen mellem skib og skole, som 
især består af brevveksling, udveksling af små gaver og gensidige be
søg, at agitere for rekruttering af mandskab, men at aflive overleve
rede fejlagtige forestillinger om livet til søs og give et sanddru 
billede af sømandens forhold i dag.

Samtidig er forbindelsen et velkomment supplement til skolens 
geografi- og emneundervisning, en direkte kontakt med livet uden 
for skolens mure.

ooOoo
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Skolens lærerpersonale den 1, august 1956,

A. Stuer-LaurIdsen, skoleinspektør 
K. Kjær., viceinspektør 
Esther Pi nborg, overlærer 
Bodil Pedersen, 
V. Nielsen, 
Jørg. Borglykke, 
H. V. Blesmark, 
Signe Mortensen, 
C. P. Hansen, lærer 
P. H. Pedersen, - 
Alice Lausen, lærerinde 
Ebba Bøgesø, 
Vibeke Pind, 
Helga Hemmer Hansen, - 
Hans J. Møller, lærer 
Magnus Blaksteen, - 
Jørgen Hansen, 
Ib Moustgaard, 
Ib Borg Mogensen, - 
Lucie Gammelgaard, lærerinde 
Ellen la Cour Halved, 
Jens Rosendal, lærer 
Grethe Tarp, lærerinde 
Herdis Blaksteen, timelærerinde 
J. H. Raabye, timelærer

ooOoo

Aage Berntsen, skolebetjent
ooOoo

Lærebøger og andet skolemateriel.
Almindeligt skolemateriel,, såsom stilehefter, kladdehefter, teg

nepapir, farver o.l. udleveres i rimeligt omfang til alle skolens ele
ver.

Lærebøger udlånes uden vederlag.
Når det til eksempel nævnes, at alene lærebøger 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 Indskærpe og efterse, at de til børnene udlånte 
bøger behandles forsvarligt.
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VI ser hvert år eksempler på, at elever efter kun eet års benyt
telse af helt nye bøger leverer disse tilbage i en slet forfatning.

elever, der ikke behandler de udlånte bøger bedre, kan ikke 
vente ved tildeling af bøger på det ny klassetrin at få nye eller 
velholdte bøger til låns Igen.

Nedenstående hovedregler for behandling af lånte bøger bør over
holdes:
1. Bøgerne skal forsynes ned et stärkt oas 1 ag, som må fornyes så snart, 

som det går i stykker i hjørnerne.
2. Noteringshefter, øvehefter o.l. må ikke lægges ind i bøgerne.
3. De udleverede bøger og hefter må ikke bøjes bagover.
4. Der må ikke skrives eller tegnes i bøgerne.

ooOoo
Arbejdet i skoleåret 1955-56 har været præget af ro og harmoni.
Fra årets begyndelse var alle lærerembeder besat med kvalifice

rede kræfter, og lokalsmanglen havde endnu ikke gjort sig så stærkt 
gældonde, at den voldte væsentlige gener, sygeligheden blandt såvel 
børn som lærere var ringe, og ingen uforudsete begivenheder greb 
forstyrrende ind i skolens daglige arbejde.

Fra det ny skoleårs begyndelse er vi igen så heldigt stillede, 
at alle de nye embeder er besat med kvalificerede kræfter. Derimod 
bliver lokalemanglen følelig, og et antal klasser i såvel grund- som 
mellemskole bliver "vandreklasser".

Imidlertid foreligger der allerede fuldt udarbejdede planer 
til udførelse af sidste byggeafsnit af skolen, som omfatter endnu een 
klassefløj med normalklasser, een fløj med faglokaler og andre mere 
specielle lokaler samt en gymnastiksale

ooOoo
Nogle spredte træk fra skolens dagbog:

12, august begyndte det ny skoleår med 531 elever, nemlig 371 i grund
skolen, 32 i den eksamensfri mellemskole og 128 i eksamensmellem
skolen.
Under de første 14 skoledages stærke varmebølge forlængedes fri— 
kvartererne ad 5 al ut er hver.

23, august var 1., 2. og 3. klasserne på den årlige udflugt, som gik 
til Dyrehaven. 230 børn deltog i udflugten.

9. september deltog overlærer Nielsen som skolens repræsentant I 
Dansk Skibsadoptions møde på "Hans Broge".

13, og 15, september foretoges med 1. og 2. e.m. klasserne heldagseks
kursioner med botaniske og geologiske formål. De gik til henholds
vis Nordsjælland og Stevns.
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?» oktober besagt? 35 elever fra de ældste klasser skolens adoptions
kib, m/s ANDROS. Kaptajnen og medlemmer af mandskabet viste gæ

sterne om på skibet, de? forøvriot var ved at tage den gi. Lange
bro ind som last til Sydeuropa« Efter omvisningen stod et chocolade- 
bord dækket i salonen.

12, oktooer var det "FærdseIsdaq*. Den markeredes ved ophængning og 
gennemgang af færdselsplakater i timerne og forevisning af færd
sels åndfilm i salen.

25 okt'ber havde skolen besøg af kaptajn Horn fra skibsadoptionen,, 
som loldt foredrag med lysbi llndledsagelsi- om skibsfarten før og nu. 
Oe ældste klasser påhørte foredraget.

7, - 8, november holdtes forældredaqe, der for grundskolens vedkommende 
var velbesøgte.

14, november holdtes det æcvanliqe orienterende møde for forældre til 
børn, som ønskes optage i ' mellemskolen.

17. november besøgte ældste klasse Stei ner-udstil Ungen i København.
2, ° 3. - 4. december holdtes den årlige skolefest med komedie og ba!. 

Der opførtes eventyrspillet SNEHVIDE, som var instrueret af lærer
ne C P. Hansen og Rosendal,. Det blev set af 1200 børn og voksne 
og gjorde megen lykke, og det ikke mindst ved de mange smukke sange 
og originale kulisser Overskuddet gik dels til feriekolonierne, 
dels til andre sk@lef mål.

21, december holdtes den traditionelle juleafslutning med juletræ, 
fællessang, korsang og juletale.

1956.
4, januar oprettedes i samarbejde med politiet færdselspatrul je ved 

skolen. 9 af de ældste elever overvåger og retleder kammeraterne 
under deres færden til og fra skole. Den er medlem af den storkø
benhavnske skolepatruljeorganisation, dens medlemmer bærer bando- 
le'r og emblem og har i vi 'terens løb deltaget I at festligt arran
geaient i Hillerød og e: I København.

10. januar holdtes i skolens store gymnastiksal en koncert. Bag arran
gementet stod en kreds af personer med direkte eller indirekte 
tilknytning til skolen.
De medvirkende var operasanger Kim Borg, operasangerinde Bonna 
Søndberg, koncertsanger Erik lul ff og en kvartet fra studenter
foreningen. Maleren Samuel Joensen-Mikines udstillede samtidig 
en række af sine billeder i salen.
Al medvirken var uden vederlag, og for overskuddet indkøbtes to 
relieffer, et antikt og et moderne, til udsmykning af skolens vægge.
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1, februar indførtes en ordning, hvorefter nogle af de ældste elever 
deltager i tilsynet med orden i klasser og på gange i frikvarte
rerne. De pågældende benævnes qanqdukse,

I den ferste uge af mai modtog samtlige klasser hver en times færd- 
se!svei 1edning ved en overbetjent fra færdselspolitiet.

23, maj modtog skolen som gave fra ANDROS en mægtig klase bananer, 
som efter modning på skolen uddeltes til mellemskolens elever.

31, maj og 1, juni holdtes skriftlig årsprøve 1 eksamensmel 1 emskolen. 
Umiddelbart herefter påbegyndtes de mundtlige årsprøver i denne 
skoleafdeling.

7, juni var 1., 2. og 3. klasserne på den årlige udflugt. Den gik til 
Lyngby med sejlads over Furesøen til Bøndernes Hegn. Oer deltog 
godt 200 børn i turen.

14, og 15 juni holdtes forældredaqe i forbindelse med årsprøverne.
18, juni holdtes udflugten for de øvrige klasser. Den gik til Hel

singør, hvor der aflagdes besøg på Kronborg, og hvor dagen iøvrigt 
tilbragtes på Sommariva.

19, juni sluttedes skoleåret ved en festlighed i den store gymnastiksal.

ooOoo


