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nun wiiiiistuí skole

Årshere tiling
1956—57.
Ved skoleinspektøren.

Brøndbyøster

skole.

ooOoo

Skolens årsberetning for året 1956 - 57.
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Skolen består af 5-årig grundskole, 3-årig

eksam.fri mellemskole, 4-årig eks.mellem
skole og realklasse.

Telefon 75 03 12. Lærerværelset 75 17 83.

Skoleinspektøren træffes hver skoledag

undtagen lørdag kl. 12 - 13 og tillige
onsdag kl. 19 - 20.

Omslaget er udført på arkitekt, professor
Kay Fiskers tegnestue og viser skolen, som
den vil tage sig ud, når den igangværende
udvidelse er fuldført.

Skolekommissionens medí emmer.
Sekretær, cand. jur. Bengt Bengtson, formand.
Fængselsbetjent Anker Friis, næstformand.
Husmoder fru Elna Jørgensen.
Gartner E. Sommer.
Læge K. Smed Pedersen, forældrerepræsentant for Brøndbyøster skole.
Fh'-'o stationsforstander Si. From-Petersen.
Korrespondent Erich III. Petersen.
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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.
Kriminalbetjent Berri Id, formand.
Læge K. Smed Pedersen, sekretær.
Sprovejsfunktionær H. A. Jakobsen, kasserer.
Kommunelærer P. H. Pedersen.
Assistent Tolstrup Petersen.
00O00

3.

Den udvikling af Brøndbyøster skole, som begyndte omkring år 1950, og som
i 1953 sprængte den landsbyskoleordning, som i mere end 200 år havde be
stået, idet man gik over til købstadskoleordning og oprettede den første
eksamensmellemskoleklasse, er sket i hastigt tempo og nu nået til en fore
løbig afslutning, idet skolen, hvis elevtal i de forløbne 4 år er vokset
fra 280 til 735, begynder det ny skoleår med fuldt udbygget 5-årig grund
skole, 3-årig fri mellemskoleafdeling og 4-årig eksamensmellemskoleafde
ling med tilknyttet realklasse.
Medens skolens elevtal ved ugangen af året 1956-57 var 635, fordelt i
25 klasser og undervist af 25 lærerkræfter, begyndes der i år med 30 klas
ser og 30 lærerkræfter. '
I toppen findes skolens første realklasse, og iøvrigt har skolen paral
lelklasser på 4. mellemtrinet, er tresporet på alle de øvrige trin und
tagen 1. mellem og 1. og 2. grundskoleklassetrinene, hvor den er fire
sporet.

Skolens vækst fortsætter i de kommende år med ca. 100 elever pr. år.
Det skoleår, hvori vi
Udbygningen af skolen
res begrundet håb om,
rede i løbet af dette

nu befinder osr er stærkt præget af lokalemanglen.
med 3 ny bygninger er dog i fuld gang, og der næ
at lokaler kan blive færdige til indrykning alle
skoleår.

Dette sidste byggeafsnit omfatter endnu 12 normalklasser, de end. mang
lende faglokaler, en gymnastiksal, lærerværelse, læge- og tandlægevæ
relser og udvidelse af kontorerne.
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Lidt statistik.
Af børn i undervisningspligtig alder fra skoledistriktet går 30 i uden
bys skoler, medens 32 børn fra andre kommuner (Glostrup og Vallensbæk)
søger vor eksamensmel lernskole.

Der har i kalenderåret 1956 været 6666 forsømmelser (antal forsømte
skoledage). Heraf var de 5989 foranledigede af sygdom, de 673 af an
dre lovlige grunde og de 4 af ulovlige.
Forsømmelserne udgør 4,82 af samtlige skoledage (ifjor ligeledes 4,82).
De ulovlige udgør 0,0032 (ifjor 0,0102).

4.

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

ooOoo
Årsprøverne.
I juni måned holdes der skriftlige prøver i dansk og regning/matematik
i alle eksamensmellemskolens 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 af, at et barn i mellemskoleafdelingen 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 skoleårets afslutning.

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

Efter at der er indført særundervisning for læse- og regneretarderede
børn, er det yderst sjældent, at oversidning i en klasse anvendes i
grundskolen og de eksamensfri mellemskoleklasser.
I alle tilfælde vil forældre i meget god tid blive varskoet, og børne
nes præstationer ved forældredagene i forbindelse med årsprøven er
helt uden indflydelse på dette spørgsmål. Dette til beroligelse for
ængstelige forældre.
Daglig skoletid
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Fra efterårsferien til 1. maj spiser børnene i klasserne, hvorfor pla
nen for dette tidsrum ændres således:
8.00
8.50
9.50
11.10
12.10
13.15
14.10

-

8.50
9.40
10.40
12.00
13.00
14.00
15.00

Sko 1 elæqeordninqen.
Læge fru Inger Smed Pedersen er skolelæge.

Undersøgelserne foregår i øjeblikket i skolekøkkenet og et tilstødende
lokale. I den ny skoleafdeling indrettes der lægeværelse og venteværelse.

Skoletandlæqeordninqen ,
som under konflikten var sat ud af kraft, opbygges nu atter fra grunden,
idet der tilbydes eleverne i 1. og 2. klasserne behandling.
I det kommende år vil den foregå på den nyindrettede klinik på Brøndby
vester skole, men i den ny skoleafdeling her indrettes der klinik for
Brøndbyøster skoledistrikt.
Som ledende skoletandlæge er ansat tandlæge fru Bennike.

Skolebespi sninqen.
Foruden det sædvanlige vitamintilskud i pilleform er der i vinterhalvå
ret 1. november til 1. maj uddelt en kvart liter sødmælk til alle de
børn fra de syv laveste klassetrin, som ønskede det. Ca. 90? af børnene
benyttede sig af tilbudet.
Vidnesbyrd og karakterer.
I grundskolen og den eksamensfri afdeling sendes vidnesbyrdbøger hjem
med børnene 15. november, 15. februar og 15. maj.
I grundskolen sendes samtidig kvartalsprøver af børnenes skriftlige ar
bejder hjem.
For eksamensmellemskolens vedkommende sendes vidnesbyrd hjem 15. oktober
og 15. februar og standpunktskarakterer 15. december og 1. juni.
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6.
Særundervisni ngen.

Skolepsykologen, konsulent Thueslev, har kun haft nogle få børn med læse-,
regne- eller andre vanskeligheder til undersøgelse., I en række tilfælde
tjente undersøgelsen til orientering for lasrerne, i andre henvistes bør
nene til skolens særundervisning i dansk og/eller regning, som i indevæ
rende år har været varetaget af hr. Blesmark, hr. C. P. Hansen og fru
la Cour Halved.
37 børn, nemlig 25 drenge og 12 piger, har deltaget i denne undervisning.
Konsulenten har endvidere kontrolprøvet et mindre antal børn, som tidli
gere er blevet henvist til særundervisning.
Med hr. Rønne-Jeppesens ansættelse som konsulent for særundervisningen
ved samtlige Brøndbyernes kommunes skoler, ophører konsulent Thueslevs
mangeårige virke her.
Skolen ønsker at takke hr. Thueslev varmt for den grundlæggende indsats,
han har ydet her, og det ideelle samarbejde, der har været mellem ham og
skolens lærerkræfter.
Skolescenen og Skolebio.
232 af skolens elever har overværet skolescenens forestillinger: "Hellig
trekongersaften", "Du kan ikke tage det med dig", "En tjener og to herrer".
Skolebios forestillinger er blevet set af ca. 100 børn.
Skolesparekassen,

Der er i det forløbne år i skolesparekassen blevet opsparet ca. 4.000 kr.
Det er en tilbagegang fra året før, hvor opsparingen androg 6.000 kr.
Hvad er der blevet af sparelysten?

Brøndbyernes kommunelærerforeninqs feriekoloni.

50 børn fra skolen deltog i ferieopholdet i Vingsted-lejren ved Vejle.
Ledsagende lærere var hr. Nielsen, fru Pind og hr. Jørg. Christensen.

7.

Brøndbyøster skoles børnefi 1mk1ub.

Børnefi1 mk]ubbens medlemstal er i det forløbne år vokset med 170, så det
nu er opp på 740»
Der er ved 13 dobbeltforestillinger vist i alt 150 film.
Tilskuertallet har været 6425, hvilket vil sige, at der til hver dobbelt
forestilling har været 500 medlemmer til stede, fordelt med ca. 325 til
1. og ca. 175 til 2. forestilling.
Klubben udgiver i samarbejde med skolen et skoleblad, hvis filmside redi
geres af hr. Tolstrup Petersen, som sammen med hr. Borgård Petersen,
hr. H. P. Kristensen, fru Gammelgård, hr. P. H. Pedersen og skoleinspek
tøren udgør klubbens bestyrelse.
Klubben har i det forløbne år betalt de sidste afdrag på tonefilmanlægget,
og der er nu helt gældfri.
I drætsmærket,

47 elever har i det forløbne år taget i drætsmærket, idet 1 pige tog sølv
med emalje, 5 piger og 5 drenge guld, 3 piger og 20 drenge sølv og 13
drenge bronze.
Skolekoret
består af et pigekor med 30 medlemmer og et drengekor med 20. Det ledes
af hr. Rosendal og medvirker ved alle festlige lejligheder på skolen og
i enkelte tilfælde også ved arrangementer uden for skolen, således i
nogle tilfælde ved gudstjenester i forbindelse med højtiderne i kirken.

Skakklubben

har siden sin stiftelse i vinter holdt møde hver fredag aften. Alle
interesserede elever fra skolen har adgang.

Frimærkeklubben

har gennem flere år holdt møde en aften om ugen i vintersæsonen. Alle
interesserede elever er velkomne.

8.
Den engelske klub

holder møde en gang om måneden« Medlemmer af den er eleverne fra 2 paral
lelle mel lemskoleklasser, som forbereder en rejse til England efter vel
overstået mel 1 emsko 1 eeksa :en«
Gaver til skolens samlinger.
Ingeniør Philipsen har skænket en række værdifulde præparater til skolens
fysiske samling, hvorfor skolen takker.

Faqinspektionen.
Der er i det forløbne år foretaget inspektion af skolens regne- og matematikundervisning af faginspektør Th. Christensen. Gymnastikundervis
ningen er blevet inspiceret af gymnastikinspektørens assistent, semina
rielærer Karl Sørensen.

Lærerpersonalets deltagelse i kursus.
En lang række af skolens lærerkræfter har i det forløbne år deltaget
i årskursus på Statens lærerhøjskole eller i andre kursus.
I det kommende år er der tilstået fru Tarp og hr. Rosendal årskursus
med fuld vikarrefusion, hvorfor deres timer vil blive læst af vikarer.

Overlærer Borglykke og skoleinspektøren har af undervisningsinspektionen
været beskikket som censorer til mellemskole- og realeksamen i henholds
vis dansk og matematik.
Forældremøder.
Der har i det forløbne skoleår været afholdt en lang række klassefor
ældremøder.

Skoleradio og -fiIm.
Skoleradioens udsendelser er i ca. 50 tilfælde optaget på bånd og anvendt
i undervisningen. Fra Statens Filmcentral er under abonnementet modtaget
ca. 40 film, hovedsagelig tonefilm, som er blevet anvendt i undervisningen.

9.
Ekskursioner.
I årets løb er der foretaget en række udflugter til museer i København 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 undervisning, emneundervisning,
som anvendes i de fri mellemklasser»

Skolemodenhedsprøverne,
Først i maj måned holdtes skolemodenhedsprøve for de elever, der ved det
ny skoleårs begyndelse ville være mellem seks og seks trekvart år gamle,
I prøven deltog 36 børn, nemlig 9 drenge og 27 piger,
4 drenge og 18 piger fandtes at være skolemodne, medens man for 5 drenge
og 9 pigers vedkommende ikke kunne tilråde påbegyndelse af skolegang
i år.

Optagelsesprøven,
Af de 61 børn fra 50 klasserne, som deltog i prøven, bestod de 36 eller
ca. 60?,
Af de 10 børn fra 1, fri mellem, som atter prøvede, bestod de 5 prøven.

Ler-skoleopholdene.

21. august afrejste 3. em.a under ledelse af fru Bodil Pedersen og
hr. Jørg. Hansen til Bornholm, hvor der med Klemensker som udgangspunkt
foretoges en lang række udbytterige ekskursioner til historiske steder,
geologiske forekomster og industrier af speciel bornholmsk karakter.
29. august afrejste 2. fm under hr. Blesmarks ledelse til Als, hvorfra
der foretoges ekskursioner til de mange historisk minderige og landska
beligt særprægede steder i Sønderjylland og Sydslesvig, Ligeledes aflag
des interessante besøg på forskellige virksomheder i landsdelen.
29. august afrejste så endelig det sidste hold, 3. em.b med hr. Borg
lykke, hr. Rosendal og fru Tarp som ledelse, til den fjerne og mærke
lige ø, Læsø, hvor man tilbragte en uforglemmelig uge med alle de
topografiske, botaniske, geografiske og geologiske sti dier, som øen
i ndbød ti 1.

10.
Ski bsadoptionen.
Forbindelsen med skolens venskabsskib, M/S Andros, vedi igehoîdtes gennem
en livlig brevveksling og udveksling af fotografier, tegninger o.l.
I januar måned besøgte skibsadoptionens foredragsholder, maskinchef
Klein, skolen med foredrag og film, og i april besøgte efter indbydelse
50 elever fra 2. fm og 3. em.b Andros i Københavns havn, hvor de fik
forevist skibet og senere blev trakteret på det bedste på "Kronprins
Olav".

Lærebøger og andet skolemateriel.
Almindeligt skolemateriel, såsom stilehefter, kladdehefter, tegnepapir,
farver og lignende udleveres i rimeligt omfang til alle skolens elever.

Lærebøger udlånes uden vederlag.
Når det til eksempel nævnes, at alene lærebøger til en elev i 1. mellem
klasse 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 be
hjælpelig med at indskærpe 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 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 overholdes:

1. Bøgerne skal forsynes med et stærkt omslag, som må fornyes så snart,
som det går i stykker i hjørnerne.
2. Noteringshefter, øvehefter o.l. må ikke lægges i nd i bøgerne.
3. De udleverede bøger og hefter må ikke bøjes bagover.
4. Der må ikke skrives eller tegnes i bøgerne.

11.
Lærerpersonalet pr. 1. august 1957.

A. Stuer-Lauridsen, skoleinspektør
K. Kjær, viceinspektør
C. P. Hansen, overlærer
Signe Mortensen, "
H. V. Blesmark,
"
Esther Pi nborg,
"
Bodil Pedersen,
"
Ellen la Cour Halved, lærerinde
Helga Hemmer Hansen, overlærer
Jørg. Borglykke,
"
P. H. Pedersen, lærer
M. Blaksteen,
”
Alice Lausen,lærerinde
Ebba Bøgesø,
"
Vibeke Pind,
"
H. J. Johansen, lærer
Hans J. Møller, "
Herdis Blaksteen, lærerinde
Jørg. Hansen, lærer
Ib Moustgaard, "
Lucie Gammelgaard, lærerinde
Jens Rosendal, lærer
Grethe Tarp, lærerinde
J. H. Raabye, lærer
Grethe Alsted, lærerinde
Egon Boye, lærer
Ib Skovgaard, "
Ilse Haaber, timelærerinde

1 fast lærerembede og 1 timelærerembede er vakante.
Aage Berntsen, skolebetjent
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I det forløbne år har Brøndbyøster skole for første gang afholdt en
offentlig kontrolleret eksamen, me lemskoleeksamen, og næste år vil
realeksamen blive afholdt samtidig med, at to ny klasser føres op til
mellemskoleeksamen.

Skolen indstiIlede 22 elever, som alle bestod.

To elever fik som hovedkarakter mg+, 10 fik mg, 6 fik mgf, 3 fik g+
og 1 fik g.

Mellemskoleoksamen maj - juni 1957.
Tom Andersen
Mogens Axelsen
Peter Dindler
Ole Gregersen
John Jensen
Mogens Jensen
Arne Sørensen
Lene Boldt
Solvejg Balleby
Helle Rahbæk Hansen
Jonna Jensen
Jane Johansen
Ruth Kristensen
Jette Lassen
1nge Lise Mortensen
Jytte Nielsen
Bente Poulsen
Inga Rasmussen
Hanne Remmer
Jette Schou
Bente Simonsen
Jytte Sørensen
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Nogle spredte træk fra skolens dagbog.

September 1956, Sidst på måneden holdtes der her som over hele landet en
børnebogsuge, i hvilken der foretoges en række fremstød til fordel for de
gode børnebøgero
På skolen arrangeredes udstilling af flere hundrede udvalgte bøger; der
holdtes foredrag og læstes op i klasserne,
I samarbejde med forældreforeningen indbød skolen forældrene til en fore
dragsaften, ved hvilken næstformanden i det af ministeriet nedsatte udvalg
til bekæmpelse af den underlødige børnel itteratur, kontorchef Vagn Jensen,
talte over emnet "Problemer omkring den underlødige børne- og ungdomslitteratur",
I samarbejde med byens boghandler og biblioteket udvidedes arrangementet
yderligere ved udstillinger og præmiekonkurrencer, Resultatet var mærkbart
såvel på biblioteket som hos boghandleren. Der skete en ændring i bogvalget bort fra det kulørte og hen imod det lødigere,
I samme uge holdtes på skolens sportsplads kommunens første skoleidræts
stævne, som åbnedes af borgmester Jens Chr, Jensen,
Vejret var det bedst mulige og stævnets hele forløb festligt og vellykket.
Skolen sikrede sig et antal af de udsatte vandrepokaler, som var skænket
af kommunens handelsstand,

Oktober, Sidst i måneden fejredes Nordens dag ved en højtidelighed i den
festligt smykkede gymnastiksal. Der blev talt, sunget og vist film med
tilknytning til dagen.
November, I anledning af begivenhederne i Ungarn holdt hr, From-Petersen
et foredrag med lysbi 1 ledledsagelse, og to indsamlinger indbragte et anse
ligt beløb, som tilstilledes landsskoleindsamlingen og Røde Kors,
December. I de første dage af måneden holdtes den årlige skolefest med
skolekomedie og skolebal,
Der opførtes En søndag på Amager, som ved 3 aftenforestillinger blev set
af 1150 børn og voksne.
Skoleballet, som fandt sted i den gamle sal, der med megen fantasi var om
skabt til "Stillehavets bund", var i år fordelt på to aftener,
Januar 1957, Færdselsundervisningen ved to færdselspolitibetjente var i
år udvidet til 2 timer pr, klasse, givet med en uges mellemrum,
Vor første skolepatrulje er trådt tilbage, så at medlemmerne heraf kan
samle sig om arbejdet i realklassen, som de nu er elever i, Patruljen

14.
har udført et udmærket arbejde, som fortjener påskønnelse. Den har
i det forløbne år deltaget i flere af de festlige arrangementer, som
færdselspolitiet har forestået.
En ny patrulje er udvalgt. Dens ledelse er overtaget af hr. Jørg.
Hansen.
Februar. Skolens forældreforening indbød til en foredragsaften,
hvor professor H. V. Brøndsted talte over emnet Fritiden i atomal
deren. Han kom herunder ind på aktuelle skoleproblemer, og en liv
lig diskussion udspandt sig.

Konsulent Nehlsen fra Dansk brandværnskomite holdt for lærerforsam
lingen foredrag om Dagliglivets risiko.

Maj. Nellemskoleeksamen afholdtes for første gang i Brøndbyøster skole.
Efter den skriftlige del fortsattes med den mundtlige ti 1 midt i juni
maned.
Den 23. foretoges den store skoleudflugt med 400 børn til Kalundborg,
hvor vi besøgte Møllebakken, kirken, museet, radiostationen og
stranden ved Giseløre,
Juni. Skriftlige og mundtlige årsprøver afholdtes i mellemskoleklas
serne.
Den lille skoleudflugt gik til Charlottenlund, hvor blandt andet
Danmarks akvarium besøgtes.
19. og 20. holdtes forældredage i forbindelse med årsprøven.
20. holdtes om aftenen i anledning af mellemskoleeksamens afslutning
en lille festlighed for eleverne og deres forældre.
21. sluttedes skoleåret ved en festlighed i den store gymnastiksal.
Der uddeltes ved denne lejlighed eksamensbeviser, vidnesbyrd og
i drætsmærker.
Efter afslutningen holdtes den sædvanlige lille festlighed for ud
gående elever fra ældste fri mellemskoleklasse.
I den første uge af sommerferien har de elever, som lige har afslut
tet deres mellemskoleeksamen, med hr. Kjær som leder foretaget en
skolerejse ti 1 Norge.
ooOoo

