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I Brøndbyvester skoles forhal er indmuret
tre tavler med ovennævnte årstal; disse årstal
fortæller,,hvornår der er bygget skoler i Brønd
byvester og angiver samtidig i store træk skole
væsenets historie fra Rytterskole over almindelig
landsbyskole til en centralskole, der efterhånden
som Storkøbenhavns udvikling er nået helt ud til
Brøndbyerne er vokset til en fuldt udbygget køb
stadordnet landsbyskole.
For den, der som denne årsberetnings forfatter

har gjort hele udviklingen med fra 4-klasset
landsbyskole med en førstelærer og to lærerinder
til en købstadordnet skole med 25 klasser og 2?
lærere, falder det naturligt, at man inden man
tager fat på skolens første årsberetning om skole
årets gang 1954-55, giver en kort historisk over
sigt over denne revolutionerende udvikling, som
jo er typisk for Københavns og de store købstæders omegnskommuner.

Pladsen tillader kun at give en historisk
oversigt, skønt det havde været fristende at
skrive skolens historie, som man kan læse den i
embedsbøger, årsindberetninger og dagbøger. For
håbentlig bliver der engang tid og lejlighed til
at få udsendt et skrift med Brøndbyvester skoles
historie mod alle de store og små begivenheder og
de træk, der har været karakteristisk for skolens
arbejde, og som har givet skolen sit ansigt.
Historisk oversigt.

1721 bygger Fr.IV 240 rytterskoler, 20 skoler
i hvert af de 12 rytterdistrikter, som hørte til
krongodset. Brøndbyvester rytterskole står endnu
midt i den gamle landsby - trods forandringer og
ildebrand - sådan, at man endnu har et indtryk af
rytterskolens smukke arkitektur. Ben er nu i pri
vat eje, men ejeren har haft så megen pietetsfølel
se og historisk intéresse, at han på ydervæggen
har ladet opsætte i smukke bronzebogstaver.:
Rytterskolen
17 2 1,
etions
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1916 er en smuk ny landsbyskole færdigbyg
get i byens østlige udkant på bakken ved vejen
til Brøndbyøster. Årsagen til skolens flytning
var dels manglende plads, dels det forhold, at
"Rosenåen"j som løb forbi Rytterskolen, udsend
te alt andet end rosendufte, aå amtslægen beor
drede skolen nedlagt. Den nye skole blev dog
først taget i brug i 1917, da der det første år
var indkvarteret nogle af de daværende sikringsstyrker i bygningen.
Medens Rytterskolen havde huset byens ung
dom i 195 år, slog skolen på bakken kun til i
25 år. Udstykningen var nu begyndt at tage fart
i Brøndbyerne ¿ så man igen måtte bygge en ny
skole, medens den nu 11 gamle skole" blev byens
foreløbige "rådhus", idet den kommunale admini
stration tog bygningen i brug, da skolen flyt
tede ud.

Den 11. august 1942 blev Brøndbyvester
centralskole indviet under festlige former af
den daværende undervisningsminister, Jørgen
Jørgensen. "Centralskolen" kom den til at hedde,'
fordi man benyttede sig af de muligheder, som
skoleloven af 18. maj 1937 gav for at centrali
sere kommunens skolevæsen, idet den 5-klassede
byskole blev slået sammen med den 2-klassede
Strandskole, som blev nedlagt og solgt til
private.

I stedet for fik man i den nye smukke
bygning på Krogagervej en 7-klasset købstadord
net landsbyskole med 6 klasseværelser, gymna
stiksal, sløjdsal, håndgerningslokale og skole
køkken, så at skolelovens krav til en central
skole var opfyldt straks ved skolens indvielse
Børnene fra Brøndby strand blev i de føl
gende år kørt frem og tilbage først med hest og
vogn, senere med skolebus, indtil børnetallet
i stranddistriktet, især for de yngre årganges
vedkommende, var vokset så stærkt, at man bygge
de en ny strandskole, som blev taget i brug ved
skoleårets begyndelse 1950. Centralskolen blev
igen til "Brøndbyvester skole", men fungerer
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endnu delvis som centrad skole, idet de to ældste
årgange fra strandskolens distrikt må gå i Brønd
byvester skole, da der er for få elever til selv
stændige 6.- og 7. klasser ved strandskolen.
Som efterfølgende tabel viser, er elevtallet
vokset stærkt siden indvielsen i 1942. Man har
derfor måttet udvide skolen to gange, først i
1952 med 6 klasseværelser og de nødvendige sær
lokaler til en eksamensmellemskole, idet vi den
12. august 1952 begyndte at bygge en eksamensmel
lemskole op med en 1.eksamensmellemskoleklasse , og
nu er man ved at afslutte anden og sidste udvidel
se, der omfatter yderligere 12 klasseværelser,
enkelte særlokaler, en sportshal samt kontorer
og et nyt lærerværelse, så at skolen kan rumme
800 - 9OO elever.

Det har været trange år i perioderne, inden
udvidelserne kunne tages i brug, med vandfeklasser og overfyldning alle steder og den deraf føl
gende uro og følelse af rodløshed hos de klasser,
der ikke har haft deres eget klasseværelse.
Imidlertid har skolemyndighederne altid
søgt at fremme byggeriet i så stort omfang, som
byggetilladelserne har kunnet fremskaffes.Lærer
staben her gjort et stort arbejde for at børnene
skulle mærke så lidt som muligt til ulemperne
ved overfyldningen, og forældrekredsen og dens
bestyrelse har til enhver tid støttet skolens
arbejde under de vanskelige forhold, så man vist
tør sige, at skolen - trods den hastige vækst ved det gode samarbejde mellem myndigheder,
lærerstab og forældrekreds hidtil i det store
og hele har kunnet holde den standard, som vi
ønsker, den skal have, for at kunne give vore
elever en god og værdifuld skoletid.
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Tabel
over elevtal, klassetal og lærerstab 1901-1955.

Børnetal 31/12:

Klassetal:

Lærerkræfter:

1901
1906
1911
1916

70
77
45
42

2
2
2
2

1
1
1
1

1919

49

3

2

1921
1926

73
105

3
3

2
2

1928

112

4

3

1931
1936
1941

122
136
122

4
5
5

3
3
3

1942
1946
1951

168
259
335

7
10
14

6
9
11

1952
1953
1954

445
536
643

18
20
25

16
19
23

1) ansattes 1 lærerinde.

2) ansattes yderligere 1 lærerinde, så der
fra 1928 til 1942 var %n førstelærer og
2 lærerinder ved skolen.

1)

2)

5.
ÅRSBERETNING
1954-55.

Brøndbyvester skole er en købstadordnet landsby
skole med 5 grundskoleklasser.mellem-og realskole.
Skolekommissionens medlemmer.
Sekretær, cand.jur. Bengt Bengtson, formand.
Fængselsbetjent Anker Friis, næstformand.
1)
Husmoder fru Elna Jørgensen.
Gartner E. Sommer.
Læge K. Smed Pedersen.
Fhv.stationsforstander W. From-Petersen.
Korrespondent Erich W. Petersen.
1 ) forældrerepræsentant for
Brøndbyvester skole.

Det kulturelle udvalgs medlemmer.
Borgmester Jens Chr. Jensen> formand.
Fuldmægtig Viggo Dibbern.
Fru Elna Jørgensenk
Handelsgartner E. Mikkelsen.
Vognmand K.E.Andersen.
Forældrekredsens bestyrelse.

Møbelsnedker H. Hillerup,formand.
Assistent fru Esther Amstrup, næstformand.
Konservator N. J. Termansen, sekretær.
Gartner Johs. Lyse Hansen, kasserer.
Fru Sigrid Andersen.
Fru L. Svensson.
Forretningsfører E. P. Flyng.
Brøndbyvester skole er i henhold til
skoleplanene bestemmelser delt i

en 5-årig grundskole,
en 3-årig eksamensfri mellemskole og
en 4-årig eksamensmellemskole med
påfølgende realklasse.

6.
Vidnesbyrd og karakterer «
I grundskolen og i den eksamensfri mellem
skole får eleverne vidnesbyrdbøger med hjem
15. novbr., 15. febr. og 15. maj.

Samtidig får børnene deres skriftlige kvar
talsprøver med hjem.
I eksamensmellemskolen sendes vidnesbyrdbø
ger hjem 15. oktbr. og 15* febr., medens der
bliver givet standpunktskarakterer 15. decbr.
og 15. april.

Årsprøverne.

Den 5. og 4. juni 1955 blev der holdt skrift
lig eksamen i dansk og i regning/matematik i
de tre eksamensmellemskoleklasser.

I dagene fra den 6. juni til den 15. juni
blev der holdt mundtlige prøver i 5 fag i III.e
og i 3 fag i II.e.

I grundskoleklasserne og i de eksamensfri
mellemskoleklasser samt i 1.eksamensmellemskole 
klasse holdtes der ingen egentlig årsprøve, men
to forældredage, på hvilke undervisningen fore
gik under normale former.
Optagelsesprøven til mellemskolen.

Pra 5. klasserne.

Antal elever:
Heraf bestod:
I procent;
dr.: pi.: ialt' dr.: pi.: ialt: dr.: pi.: ialt:
54

32

86

22

23

45

4O

71

52,3

Desuden blev der optaget 2 elever fra I. fm,
5 fra strandskolen og 5 fra Vallensbæk skole.

Eksamensmellemskolen har 3 gange haft besøg af
undervisningsinspektører i skoleårets løb.

Elevtal, klassetal off forsømmelser.
Skoleåret begyndte den 12. august 1954 med
645 elever, 341 drenge og 304 piger, og slutte
de den 19. juni 1955 med 639 elever, 359 drenge
og 300 piger*
Klasser og elevtal pr. 31/12 1954

Kl.:

dr.: pi. : ialt:

III.e 9
II.e 14
I.e
10
II.fa 9
II.fb 11
I.fa 11
I.fb 14
5. a
16
5.b
20
5.0
22
4.a
.10
4.b
13
4.0
16
trsp.175

'20
14
19
9
7
7
5
15
11

29
28
29
18
18
18
19
31
31
28
26
25
26
326

6
16
12
10
151

*

Kl.: dr. : pi. : ialt :
trsp. 175
18
5.a
13
3*b
3.0
15
16
3*d
2. a
12
2.b
13
2.0
14
16
2.d
12
l.a
l.b
11
l.c
14
l.d
14
25 kl.
med 343

151
9
14
12
11
15
13
13
10
13
15
13
11

300

326
27
: 27
27
27
27
26
27
26
25
26
27
25
643 elever.

I ovennævnte elevtal er medregnet 10 børn
fra strandskolens skoledistrikt, medens der
var 22 børn fra vort skoledistrikt, der gik
i udenbys skoler.
Skolens klassekvotient: 27,34
Forsømmelser.

Der var i skoleåret 1954/55
6803 forsømmelser på grund af sygdom,
594
" af anden lovlig grund og
113 ulovlige forsømmelser.
I alt

7510 forsømmelser, eller 5,5%.
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Lærerpersonalet.

-

Alfred Betz, skoleinspektør,
Niels Peter Andersen, viceinspektør.
.Gunner Beknæs, overlærer,
Bru Anna Skytte Christiansen, overlærer,
K. B. Zetmann Jensen, overlærer.
Magnus Pind, overlærer.
Kjeld Stephansen, overlærer.
Edvin Ditlevsen, lærer.
Hans Adolf Larsen, lærer.
Knud Steffensen Lohse, lærer
Tage Mieritz, lærer
(Til 31/12-54).
Ib Rasmussen, lærer.
Fru Ruth Bisgaard, lærerinde.
Fru Kirsten Blahaut, lærerinde.
Prk. Ruth Bras'by, lærerinde.
Prk. Elly Hansen, lærerinde.
Frk. Ellen Juel, lærerinde.
Fru Karen Rossing, lærerinde.
Prk. Ellen Østergård, lærerinde.
Prk. Anne-Lise Viskum, aspirant,
Bent Balle-Petersen, timelærer',
Tage Christensen, timelærer.
Fru Kamma Ditlevsen, timelærer..
Erik Elias, vikar. (Fra 1/1 1955).
Skolebetjent:Jens Rasmussen.
Skolelæge- og skoletandlægeordningen.

-

Skolelæge er læge, fru Inger Smed Petersen*

Til det normale lægetilsyn kom der i april
og maj 1955 de to første polio-vaccinationer
af eleverne i l*-5* klasserne. 458 børn blev
vaccinerede, medens 22 børn ønskedes fritaget*

I tiden ffa 1/11 til 3Í/5 får børnerie
vitaminpiller til frokosteri, såfremt hjemmet
ønsker det*
Skoletandplejen foregåri etter forældre
nes valg hos de tandlæger i byen eller omegnen
med hvem kommunen har sluttet overenskomst.
Ved skoleårets slutning deltog 595 af skolens
639 elever i skoletandplejen.
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Særundervisningen.

Konsulenten for særundervisning i Københavns
amt-, cand, psych. C. Thueslev, har prøvet 32
elever, der har haft vanskeligheder med at føl
ge arbejdet i deres klasse, samt kontrolprøvet
39 elever. Af de prøvede blev 35 henvist til
særundervisning på et af skolens 6 hold (med
5 ugentlige timer) for læseretarderede, 1 blev
henvist til undervisning hos en talepædagog og
2 til et særhold med 6 ugentlige timer i dahsk
og regning. Konsulentens samarbejde med hjemmene
og klasselærerne, som bliver orienterede om
prøvernes udfald, er af meget stor værdi for at
få eleverne rigtigt placeret.

Fra skolens dagligliv.
Præfekter.
I de sidste par år har vi prøvet et præfæktsystem, hvor eleverne i de ældste klasser på om
gang er behjælpelige, dels med at holde orden
som dørvagter og gangvagter, og dels med at være
hjælpende og vejledende for de mindre kammerater.
Denne form for opdragelse til selvdisciplin gen
nem ansvar har fungeret så tilfredsstillende, at
der nu til stadighed er 11 præfekter i funktion.

Lejrskole,
Efter adskillige års pause kunne skolen igen
ved myndighedernes velvilje i 1953 sende II.f i
lejrskole. I august og september 1955 havde vi
3 hold ude: II.fa - 8 drenge og 8 piger - var
med frk. Brasby i Viborg, II.fb - 11 drenge og
6 piger-med hrk Pind på Samsø og III*e - 8 drenge
og 21 piger - med hr* Stephansen og hr. Hans
Larsen på Bornholm.

Disse lejrskoleophold, hvor eleverne i 8 dage
oplever en hel ny egns landskabsform, historie
og natur og samler selvset og selvoplevet stof
til vinterens arbejde, er af stor værdi, især
for det sidste års arbejde i ‘II.fm, thi derved
bliver en stor del af stoffet aktualiseret li
gesom ved emneundervisning, så at arbejdet går
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med større forståelse og interesse. Det er
derfor glædeligt, at forældrene slutter op
om denne arbejdsform, så at næsten alle ele
verne kommer med.
Erhvervsve jledning.
Gennem mange år har skolen givet de elever,
der skulle gå ud, en teoretisk erhvervsvejled
ning på grundlag af centralarbejdsanvisningskon 
torets erhvervskartotek. I 1953 lykkedes det os
dertil at føje en praktisk erhvervsvejledning ved
stoi* imødekommenhed og velvilje fra de handlendes
og håndværkernes side både i Brøndbyerne og i
Glostrup, idet de elever, hvis hjem ønskede det,
fik lov til at besøge og deltage i arbejdet i en
butik eller et værksted i to dagej De kunne der
ved få lejlighed til at erfare, om de passede til
det erhverv, de havde tænkt at gå i gang med - og
om erhvervet passede til dem. Tilbudene blev benyt
tet af så godt som alle hjem, og der blev ved be
søgene gjort mange værdifulde erfaringer, som blev
bestemmende for de unges valg af erhverv. Flere
af eleverne fik senere plads i den virksomhed,
som de havde besøgt.

Besøgene har fordelt sig således:

1953 i 24 elever besøgte 16 forskellige virksom
heder.
2 kunne vi ikke skaffe '’Plads" til.
1 var engageret i forvejen.

I954. 17 elever besøgte 11 forskellige virksom
heder.
1955. 15
"
"
10
"
2 kunne ikke skaffes "Plads".

"

11.
i Skolesparekassen»

'

I regnskabsåret 1/6-54-til 51/5-53 er dér
blevet solgt sparemærker for 10.820,oo kr.
Lærernes provision på 324,60 kr. blev .givet
til skole legat et i
i'Siden skolesparekassen■startede deri 1/4 1933
er der. blevet opsparet i alt 120.157» 72 kr.
\
; Qy e r Lvf e r. ; fru. Sky ti é- Grip,-is t ianriën ; harVære t
hovedkasserer de sidste 15 ari
'
Skoleradioen.'
‘

De lærere der ønsker .at benytte s ig af.
skoleradioens udsendelser, får dem optaget på
bånd, så de kan benyttes på et passende sted
i undervisningen. Der er blevet aflyttet 25 ud
sendelser. •"
'
Skolescenen og skolescenens bio.

101 elever deltog i skolescenens tre fore
stillinger: Seks kammerater, Erasmus Montanus og
Eventyr på fodrejsen i sæsonen 54/55.
120 elever var med til biografforestillingerne i Glostrup bio.

Feriekolonierne.
På initiativ af den nystiftede kommunelærer
forening for. Brøndbyerne , i hvis bestyrelse
Brøndbyvester skole er repræsenteret ved frk.
Brasby og overlærer Pind, har et feriekoloniud 
valg. i samarbejde med forældrekredsene i som
meren 1955 udsendt 194 børn i 5 kolonier.

De 94 af børnene var fra Brøndbyvester skole
og fordelte sig således:
65 i Fuglsølej ren ved Knebel på Mols med
lærerne Stephansen og Lohse samt.frk. Brasby i
tiden 21/6 til 5/7»

22 på Vingsted stadion ved Vejle med fru
Rossing, Valter Nielsen og. fru Pind i tiden
28/6 til 12/7.
9 på samme lejr med frk. Elly Hansen, Jørgen
Hähselrü^
i tiden 19/7 til 2/8.

12.
Til fordel for feriekolonierne blev der
den 8. marts arrangeret en gymnastikopvisning
i Brøndbyvester skole af et hold kendte dren
gegymnaster fra Korsør. Overskud 2J4 kr. Over
skuddet fra, skolefesten den 21. - 25* maj gik
også ubeskåret til kolonierne med 1.409,20 kr*
Forældrekredsen havde lagt for med en kontant
gave på 400 kr.
Hvad skolens dagbog fortæller*

Ben 12. august 1954- Pet nye skoleår begyndte
festligt med fælles morgensang i gymnastiksa
len* Ben nye skolekommissionsformand cand*jur.
sekretær B. Bengtson og fængselsbetjent Friis
repræsenterede skolekommissionen.
Seks nye lærere blev budt velkommen både
af skolekommissionens formand og skoleinspektø 
ren, nemlig hr. Balle-Petersen, hr. Tage Chri
stensen, hr. Bitlevsen, hr. Lohse og frk.Viskum.

Ben 1. september.
Hr. Pind og hr. Stephansen
kaldes til overlærere og fru Blahaut ansættes
ved skolen.
Ben 19. august. Stortur til Odense med 250 børn
fra mellemskolen og 5,klasserne. Startede kl.
7,2o; kom hjem kl. 22,45, dødtrætte, men efter
en dejlig tur i strålende sol med et ualminde
ligt vel tilrettelagt program., arrangeret af
Odense turistforening.

Ben 24. august. 5« og 4. klasserne (200. børn)
i Dyrehaven og Tivoli; 2. klasserne (100 børn)
i Zoologisk have.
Efterårets forældremøder,
Ben 11. september.Forældremøde angående optagel
sesprøven til mellemskolen. 52 forældre mødte.
Ben 15.-18, november. Forældredage med besøg af
154 forældre.
Klasseforældremøder i l.a,l.c,l.d,2.a,2.d og
3.d i tiden fra 12/11 til 9/12. 117 forældre del
tog i disse møder.
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Den 18. november. Forældremøde med følgende
program}
1. a. Samarbejde mellem skole og hjem.
1. b. Er der brug for en feriekoloni?
(Ved skoleinspektøren).
2. Fælles kaffebord 4
3. Skolens nye tonefilmsapparat vistes i
virksomhed.
Her deltog 114 forældre, således at der i
alt var 437 besøg ved forældremøderne.

Skolen takker forældrekredsen for det
smukke fremmøde og håber, at forældrekredsen
stadig vil slutte op om vore forældremøder.
Jo større skolen bliver, jo mere er det påkræ
vet, at skole og hjem arbejder sammen.

Den 11. december, 1.-nummer af skolebladet
"Barometret" udkommer i 200 eksemplarer under
redetet ion af 6 elever fra III.e.
Den 17. december. 86 elever fra II. og IÍI.mellem
og 5 lærere var på besøg hos "General Motor"s
med følgende program: Omvisning på fabriken,
fremvisning af det meget interessante show:
"Teknik og videnskab" og tegnefilm om 4 takts
motoren.
Den 23« december. Sædvanlig juleafslutning i klas
serne, hvorefter mellemskoleklasserne gik til en
juleandagt i Brøndbyvester kirke. Graveren havde
tændt juletræet for os, og pastor Rosenmund tal
te smukt til børnene, idet han i fem billeder
fortalte dem julens budskab. Et pigekor sang efter
talen: "Jeg så en rose skyde" under hr. Pinds
dirigentskab.

Den 14, februar 1955« Forældremøde arrangeret
af forældrekredsen og skolen. Amtsskolekonsulent
Stephansen talte om aktuelle skolerpoblemer«
Bagefter vistes den smukke film: Chico.
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Den 2, april fejredes H.C. Andersens 150-års dag.
I 3 hold samledes børnene i gymnastiksalen, hvor
der blev fortalt om vor store digter,og hvor vi
sang hans sange og hørte eventyr. Hele rudestigen
var dækket af et smukt maleri, malet af hr. Ditlevsen5og med motiver fra de kendteste eventyr.
Den 4. maj. 10-års dagen for Danmarks befrielse
blev fejret ved en smuk og værdig fest, arran
geret af .samtlige foreninger i Brøndbyvester, og
med meget stor deltagelse. Fra tre forskellige
udgangspunkter kom børnetog marcherende ind på
festpladsen i skolegården. Smukkest var det dog
vist, da levende lys blev tændt i alle skolens
vinduer ud mod skolegården, medens frihedsbud
skabet lød gennem radioen.
Den 9. og 10, maj. Undervisning i færdselslære
ved overbetjent Barstad.

Den 21. og 22, maj. Stor skolefest med skoleko
medie, "idrætsstævne", restauration og asfalt
bal til fordel for feriekolonierne. Komedien,
der var af en meget fin kvalitet, udmærket in
strueret af hr. Larsen og med et nærmest "betagende"spil, samt de morsomme sketsch, instru
eret af frk. Brasby, måtte gentages 24. og 25.
maj.

1, og 8, juni. For første gang holdtes skole
modenhedsprøver med de 6 årige børn, der
var indmeldt til skolegang til efter sommer
ferien. Der var indmeldt 17 elever, som alle
mødte til prøven. Efter prøven havde de lærer
inder, der afholdt prøven, en samtale med for
ældrene om prøvens udfald med det resultat, at
9 af børnene blev optaget, medens 8 venter til
næste skoleår.

15»
17« juni. Afskedsfesi for de elever, der skulle
udskrives af skolen.

19« .juni. Sidste skoledag. Lærerpersonalet tog
afsked med fru Bisgård, der helt ville hellige
sig gerningen i sit hjem, og hr. Ib Rasmussen,
der som cand.psyk. havde fået stilling som
skolepsykolog i Gladsaxe kommune.
Der har været foretaget 13 ekskursioner i
skoleårets løb.

Inden sommerferien blev der uddelt 105 ferie
billetter til skolens elever*
ooooOOoooo

Idet jeg slutter denne første årsberetning,
udtaler jeg håbet om, at denne og de fremtidige
årsberetninger må blive et nyt bindeled i det
samarbejde mellem skole og hjem, som nu har væ
ret praktiseret i snart 23 år.
Den 1. november 1955«

Alfred Betz.

