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BRØNDBYVESTER SKOLE

ÅRSBERETNING
1955—56
VED SKOLEINSPEKTØREN

ÅRSBERETNING

1955-56.

BRØNDBYVESTER SKOLE er en købstadordnet landsbyskole med 5 grundskole
klasser og mellem- og realskole.
Skolekommissionens medlemmer.

Sekretærÿ cand. jur. Bengt Bengtson, formand.
Husmoder fru Elna Jørgensen.
Fhv. stationsforstander III. From-Petersen.
Korrespondent Erich ÏI. Petersen.
Fængselsbetjent Anker Friis, næstformand. 1)
Læge K. Smed Pedersen.
Gartner Erik Sommer.
1)forældrerepræsentant for Brøndbyvester skole.

Det kulturelle udvalgs medlemmer.
Borgmester Jens Chr. Jensen, formand.
Fuldmægtig Viggo Dibbern.
Fru Elna Jørgensen.
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 skoleplanens
bestemmelser delt i
en 5-årig grundskole,
en 3-årig eksamensfri mellemskole og
en 4-årig eksamensmellemskole med påfølgende realklasse.

Vidnesbyrd og karakterer»
I grundskolen og i den eksamensfri mellemskole gives vidnesbyrd
den 15, november, 15» februar og 15, maj. Samtidig får børnene deres
skriftlige kvartalsprøver med hjem,
I eksamensmellemskolen sendes vidnesbyrdbøgerne hjem den 15. ok
tober og 15. februar, medens der bliver givet standpunktskarakterer
15. december og 15. apri1.

Optagelsesprøven til mellemskolen.
Ved optagelsesprøven til mellemskolen følges den stor-københavnske ordning, hvorefter alle eleverne i 5. klasserne prøves - samt de
elever, der ønskes optaget fra l.fm og 4, klasserne.
Optagelsesprøven fik følgende udfald:
Fra 5, klasserne.
Antal elever:
Heraf bestod:
I procent:
dr.: pi„: ialt:
dr.: pi.: ialt:
dr.: pi.: ialt:

37

42

79

14

22

36

37,8 52,4 45,7.

Desuden blev der optaget II elever fra l.fm og 1 elev fra 4. klasse.
Endvidere modtog skolen 4 elever fra Strandskolen og 7 elever fra
Vallensbæk skole til I. eksamensmellemskoleklasse.
Årsprøverne.
Den 31. maj samt den 1. og 2. juni blev der holdt skriftlig ek
samen i dansk og regning/matematik i I., II. og III. klasse i eksamens
skolen, medens den mundtlige prøve afholdtes i dagene fra den 6. juni
til den 16, juni med 4 fag i 111.e og 3 fag i 11,e.
I grundskoleklasserne og i den eksamensfri mellemskole samt i 1.
eksamensmellemskoleklasse holdtes der ingen egentlig årsprøve, men to
forældredage (den 14, og 15. juni), hvor undervisningen overværedes
af forældrene og skolekommissionen.

Mellemskoleeksamen.

For første gang afholdtes der mellemskoleeksamen ved skolen. Til
eksamen indstilledes 26 elever, 8 drenge og 18 piger, som alle bestod
eksamen og med følgende resultater:
1 elev opnåede karakteren mg+ i gennemsnit,
3 elever "
*
mg "
"
16 "
"
"
mg* "
«
og
6 «
»
H
g+ »
»

3

Af IV. mellems 26 elever fortsætter 2 drenge og 10 piger i real
klassen, 3 piger gik til gymnasiet, og 6 drenge og 5 piger ophørte med
deres skolegang.

Elevtal, klassetal og forsømmelser.
Skoleåret begyndte den 12. august 1955 med 729 elever, 387 drenge
og 342 piger fordelt i 29 klasser, og sluttede den 19. juni 1956 med
751 elever, 389 drenge og 362 piger.

Klasser og elevtal pr. 31/12 1955.

Kl.:
IV.e
lll.e
11 .e
1 ,ea
1 .eb
lll.f
II.fa
11 .fb
1 .fa
1 .fb
5.a
5.b
5.c
4.a
4.b
trsp.

dr.:
8
13
11
12
11
12
9
10
20
21
10
13
14
18
15
197

pi.:
18
14
17
14
14
6
6
5
9
8
16
13
10
9
13
172

ialt:
26
27
28
26
25
18
15
15
29
29
26
26
24
27
28

Kl.:
trsp.
4.c
4.d
3.a
3.b
3.C
3.d
2.a
2.b
2.C
2.d
1 .a
l.b
l.c
l.d

dr.:
197
16
15
15
14
12
18
13
11
14
13
13
14
12
13

pi.:
172
11
11
15
14
16
10
15
17
14
13
12
10
15
12

Ialt

390

357

ialt:
369
27
26
30
28
28
28
28
28
28
26
25
24
27
25

369
747

I forannævnte elevtal er medregnet 24 børn fra Strandskolens
skoledistrikt og 6 børn fra Vallensbæk kommune, medens der var 47
børn fra vort skoledistrikt, der gik i udenbys skoler.
Skolens klassekvotient: 25,7.

Forsømmelser.
Der var i kalenderåret 1955
7264 forsømmelser på grund af sygdom,
910
"
af anden lovlig grund og
92 u1ov1ige forsømmelser,
ialt 8266 forsømmelser, eller 5,42.

4.

Lærerpersonalet

ved skoleårets begyndelse den 12. august 1955:
Skole!nspektør:
Alfred Betz
Viceskoleinspektør:
Niels Peter Andersen
Overlærere:
Gunner Beknes
K. 8» Zetmann Jensen
Hans Larsen
Magnus Pind
Kjeld Stephansen
Fru Anna Skytte Christiansen
Frko Ellen Juel
Fast ansatte lærere:
Knud Steffensen Lohse
Erik Kaas Nielsen
Ib Rasmussen
Ejner Rønne=Jeppesen
Fast ansatte lærerinder:
Fru Kirsten Blahaut
Frk. Ruth Brasby
Frk„ Elly Hansen
Fru Karen Rossing
Frko Ellen Ostergaard
Fru Jean Mygind
Aspiranter i faste embeder:
Bent Balle-Petersen
Tage Christensen
Edvin Ditlevsen
Flemming Jensen
Fru Kamma Ditlevsen
Frko Anne-Lise Vi skum
Fru Jonna Zachrau
Timelærer:
Erik Johansen
Timelærerinde:
Fru Inga Frederiksen

ansat her:
1/10 1932
1/1

1952

1/8 1942
1/4 1931
1/9 1952
1/8 1952
1/4 1943
1/1 1929
1/8 1934
1/8
1/8
1/1
1/8

1954
1955
1953
1955

1/8
1/8
1/8
1/1
1/1
1/8

1954
1952
1947
1952
1954
1955

1/8
1/8
1/8
1/9
1/8
1/8
1/8

1954
1954
1954
1955
1954
1954
1955

1/8

1955

1/8

1955

5.

Årsvikarer:
Direktør Erik Elias i vakant embede,
forskolelærerinde fru Elisabeth Lundemann i vakant embede,
skolekøkkenlærerinde fru Else Jordan-Madsen,
7 ugentlige timer i kv. husgerning.
Indenfor lærerpersonalet er sket følgende ansættelser i skoleåret 1955-56:

Som viceskoleinspektør er ansat
overlærer Magnus Pind (1.-11.-55),
Som overlærere er ansat
lærer Hans Larsen (1.-8.-55),
lærerinde frk. Ellen Juel (1.-8.-55).
Som aspiranter i faste embeder er ansat
timelærer Bent Balle-Petersen (1.-8.-55),
timelærer Tage Christensen (1.-8.-55),
ti me lasrer inde fru Kamma Ditlevsen (1.-8.-55).
Ny=ansættelser:
I faste lærerembeder:
Hr. Erik Kaas Nielsen (1.-8.-55),
hr. Ejner Rønne-Jeppesen (1.-8.-55).
I faste lærerindeembeder:
Fru Jean Mygind (1.-8.-55),
fru Inge Jespersen (1.-5.-56).
Som aspiranter i faste embeder:
Hr. Flemming Jensen (1.-9.-55),
fru Jonna Zachrau (1.-8.-55).
Som timelærer:
Hr. Erik Johansen (1.-8.-55).
Som timelærerinde:
Fru Inga Frederiksen (1.-8.-55).

Afgang i skoleårets løb.
Umiddelbart efter skoleårets begyndelse blev viceskoleinspektør
N. P. Andersen kaldet til skoleinspektør ved skolen i Egernsund med
tilbagevirkende kraft fra 1. august, hvorfor hr. Andersen midt i må
neden flyttede til sit nye embede efter tre års dygtigt virke som
viceskoleinspektør her ved skolen.
Overlærer fru Anna Skytte Christiansen blev konstitueret i em
bedet, indtil overlærer M. Pind blev kaldet til viceskoleinspektør
fra 1.-11.-55 at regne.

6.
Endvidere har der fundet følgende afgang sted:
Fru Jonna Zachrau (29.-2.-56),
fru Jean Mygind (30„~4o—56) og
hr. Ib Rasmussen (31.-7.-56), der efter et års orlov blev
kaldet til skolepsykolog i Rødovre.
Jubilæum.
Den I«, april 1956 havde overlærer K. B. Zetmann Jensen været ansat
25 år ved Brøndbyernes skolevæsen, først som enelærer ved den gamle
Strandskole, indtil denne blev nedlagt i 1942, derefter som lærer ved
Brøndbyvester Centralskoleo Den l„-4o-1946 blev hr. Zetmann Jensen
udnævnt til overlærer. I alle årene har hr. Zetmann Jensen samtidig
røgtet hvervet som organist ved Brøndbyvester kirke.
Skønt jubilæumsdagen faldt på påskedag, blev overlærer Zetmann
Jensen hyldet i sit hjem af repræsentanter både fra myndighederne og
fra kollegerne for den kærlighed og store flid, hvormed han er gået til
sin gerning, og for hans store faglige dygtighed, som han har forstået
at gøre frugtbringende for sine elever.
Skolebetjent: Hr. Jens Rasmussen, ansat 15.-7.-52.

Skolelæge- og skoletandlæqeordninqen.
Skolelæge er læge fru Inger Smed Pedersen.
Skolesundhedsplejerske: Sygeplejerske fru Olga Jakobsen.
Til det normale lægetilsyn kom der i foråret 1956 3. polio-vacci
nation af 463 elever, der blev polio-vaccinerede 1. og 2. gang i april
maj 1955.
Skoletandplejen, der hidtil er foregået hos de private tandlæger
efter hjemmenes ønsker og efter en overenskomst mellem tandlægeforeningen
og kommunalbestyrelserne, blev indstillet ved skoleårets begyndelse på
grund af uoverensstemmelser om taksterne. Ved de forhandlinger, der har
været ført mellem parterne, har man ikke kunnet nå til enighed, og den
13. juli modtog skolen meddelelse om, at kommunalbestyrelsen i sit møde
den 11. s.m. havde vedtaget at opsige den med tandlægeforeningen ved
7/8 1945 indgåede overenskomst om skoleelevers tandbehandling.
Kommunens skoler står således i øjeblikket uden nogen skoletandplejeordning, hvorfor hjemmene henvises til selv at sende børnene til
tandlæge, idet man gør opmærksom på, at de hjem, det står i sygekasse,
kan opnå det ordinære sygekassetilskud til behandlingen.

T,
Særundervisningen,

Konsulenten for særundervisning i Københavns art, hr. cand. psyk.
Co Thueslev, har førstegangsprøvet 40 elever, medens lærer ved Brønd
byvester skole, hro Rønne-Jeppesen, der er skolepsykologuddannrt fra
Danmarks lærerhøjskole, har førstegangsprøvet 2 elever og kontrolprø
vet 51 elever0
Af de prøvede elever, der på forskellig måde har haft vanskelig
heder med at følge den daglige undervisning i klasserne, blev 42 ele
ver henvist til skolens 7 hold for læsesvage elever, 4 elever kom på
et regnehold og 10 elever på skolens 2 træningshold med 10 ugentlige
timer„
Endvidere blev 2 elever henvist til ’’Statens institut for tale
lidende" til eventuel særundervisning for henholdsvis ordblindhed og
talevanskeligheder»
Fra skolens daglige liv»
Lejrskole.
I ugen fra lørdag den 10o september til lørdag den 17» september
1955 var 11»fri mellem (både a- og b=klassen) på "Den nordiske Lejr
skole" i Hillerød» Der deltog 26 elever og 3 lærere: Frk. Elly Hansen,
hr. Balle-Petersen og hr. Kaas Nielsen» Begge klasser fik et stort
udbytte af turen med arbejdshold på Frederiksborg slot og på forskel
lige industrielle virksomheder i Hillerød og omegn, samt med studier
af egnens plante- og dyreliv» Oet indsamlede materiale gav arbejde
til emneundervisningstimerne det meste af vinteren og resulterede i
en smuk udstilling af børnenes arbejdsmapper.
Erhvervsvejledning»
De foregående års besøg på værksteder, arbejdspladser og i for
retninger for de elever, der skulle gå ud af 11. og 111. fri mellem,
fortsattes i år - - som et praktisk supplement til skolens erhvervs
vejledning, der foregår med erhvervskartoteket som grundlag»
24 elever besøgte 21 forskellige virksomheder»
3 elever kunne ikke placeres»
Skolesparekassen.
I regnskabsåret 1/6 1955 til 31/5 1956 er der blevet solgt sparemærker for 8.885,00 kr., hvorved den samlede opsparing siden skolespa
rekassens start den 1/4 1933 er nået op på et beløb på 129.022,72 kr»
Lærerpersonalets provision på 266,55 kr. blev skænket til skole
legatet.

8.
Skoleradio og skolefilm0
Skoleradioens udsendelser bliver efter lærernes bestilling opta
get på skolens båndoptager, hvorefter de kan aflyttes på et passende
tidspunkt i undervisningen.
Der er i årets løb blevet optaget 25 udsendelser, og der er ble
vet forevist 38 undervisningsfilm.
Skolescenen og skolescenens bio,
166 elever deltog i skolescenens tre forestillinger: "Aladdin",
"High Tor" og dobbeltforestillingen "Nej" og "Drømmebilleder",
206 elever har deltaget i skolescenens foresti 11 i nger i Glo
strup bio,

Feriekolonierne,
Kommunelærerforeningen har i sommerferien haft 2 hold børn i
feriekoloni på Vingsted stadion ved Vejle,

På 1, hold deltcg 22 elever fra Brøndbyvester skole og 3 lærere:
Fru Rossing, frk. Hansen og hr, Hans Larsen i dagene fra 26/6 til 10/7.
Andet hold var i kolonien fra 11/7 til 25/7; her deltog 36 elever
fra skolen og 2 lærere: Hr, og fru Ditlevsen.

Skolemodenhedsprøver.
For anden gang afholdtes i år skolemodenhedsprøver med de 6 - 6j
årige børn, der blev indmeldt til skolegang til efter sommerferien
1956.
Der var indmeldt 28 børn under 6| år, som alle deltog i prøven.
Efter prøven havde de lærere, der havde afholdt prøven, en samtale med
forældrene om prøvens udfald.
Resultatet blev herefter, at 18 af børnene blev optaget, hvoraf
2 blev optaget på prøve, medens 10 venter til næste år.
Hvad skolens dagbog fortæller.

De to altovervejende begivenheder i skoleårets løb var selvfølgelig
indvielsen af den færdigbyggede skole den 5, maj 1956 og afholdelse i
eksamensterminen maj-juni 1956 af den første mellemskoleeksamen ved
kommunens skolevæsen.
Efter den snart mangeårige uro, som byggeriet har ført roed sig,
føltes det som en stor lettelse, da skolen stod færdig, og ikke mindst
med udsigten til i hvert tilfælde i det kommende skoleår at have lokaler
nok til at kunne undgå deciderede vandreklasser.

9»
løvrigt vH vi lade "Dagbogen" fortælleo

12» august 1955» Skoleåret begyndte med morgensang og flaghejsning
i skolegården,, Skolekomfflissionens foraand og skoleinspektøren bød
velkommen til de nyansatte lærere og til de nye elever fra Vallensbæk
og fra Strandskolen, der skulle gå i mel 1 emskolen»
Samtidig tog vi afsked med viceskoleinspektør N» P» Andersen,
der som omtalt andetsteds, var blevet kaldet til skoleinspektør i
Egernsund»
Desværre var de 6 nye lokaler, som var blevet lovet os, ikke
helt færdige, hvorfor underskoleklasserne fik besked om, at de skulle
gå i skole hver anden dag, indtil lokalerne var færdige»

24» august» 2» klasserne på udflugt til Zoologisk have øg Søndermarken»
3» og 4» klasserne var på udflugt til Holte»
25» augusto 6 nye klasseværelser tages i brugo
30» august» 5» klasserne og mellemskolen på "en rigtig skovtur" til
Lejre og Herthadalen med en meget spændende kamp mellem "Danerne" og
"Goterne"»
14» = 19» oktober» Skolens fodboldhold på tur til Hjørring under ledel
se af hr„ Tage Christensen» Drengene var privat inkvarterede, de fle
ste på bondegårde» Drengene havde 3 kampe, en med Hjørring gymnasium
og to med den private realskole» En sejr og to nederlag»
Efterårets forældremøder»

Den 14» - 17» oktober»

Forældredage med besøg af 214 forældre»

15» oktober» Forældremøde i den gamle gymnastiksal, hvor (nu afdøde)
skoleinspektør, redaktør Bahne Jensen indledede om "Skolestrukturspørgs
målet"» Derefter diskussion ved kaffebordet. Foredraget vakte megen
interesse for dette for skolen og forældrene så vigtige spørgsmål»
Endvidere afholdtes 7 klasseforældremøder med i alt 106 fremmødte
forældre»
December 1955» Elin Andersen, IV eksamensmel lemskoleklasse, modtog
ved en fest i Håndværkerforeningen "Himmerlåndshistorier" samt et smukt
diplom som ekstrapræmie fra "Dansk Arbejde" for en stil over emnet:
"Hvorfor købe danske varer?"

10o
22p december 1955» Juleafslutning i de smukt pyntede klasser fra
8 - 9o30o KL 10 var vi til julehøjtid med mellemskoleeleverne 1
Brøndbyvester kirke„ hvor pastor Rosenmand talte til børnene: Til
lys vi kommer, med lys vi går. En af skolens drenge sang solo:
Kimer I klokker» Graveren havde, som sidste jul, tændt juletræet
for os0

18» ° 22» januar 1956» Stor papirindsamling til fordel for kom
munelærerforeningens feriekoloniero Den vel tilrettelagte indsam
ling gav det smukke resultat af 1»024,21 kr. netto» L.A.B. udsatte
4 præmier og 2 ekstrapræmier til de klasser, der fik samlet flest
kilo» l»ea gik af med sejren og fik 50 kr. for at have indsamlet
1261 kg»
13» februar» Skolen modtager meddelelse om, at kommunalbestyrelsen
har bestemt, at der hvert år i tidsrummet fra 1/11 til 30/4 skal
uddeles 1/4 1 mælk til alle elever i de 7 første klasser, hvor hjem
mene ønsker det, foruden den hidtidige uddeling af vitaminpiller»
Denne form for skolebespisning tog sin begyndelse den 1» april 1956.
658 elever ønskede mælk, 656 vitaminpiller (af 750 elever).

Samme dag» Den årlige vintersportstur til Dyrehaven: Vellykket som
altid og med 225 deltagere»

26» april» Det årlige skolebal afholdes i Kirkebjerg selskabslokaler
for de ældste klasser» Der var fuldt hus med fine unge damer, kor
rekte unge herrer, med stemning og humør»
Dansen til det udmærkede orkester gik med lyst, og ind imellem
optrådte lærerne: En helt lille cabaret»
5» maj 1956» Den færdigbyggede skole indvies ved en smuk og stil
fuld højtidelighed i den nye sportssal» Salen var fyldt med en ind
budt forsamling af de lokale skolemyndigheder, af alle, der har deres
virke i skolen, af håndværksmestre og repræsentanter for arbejderne
på det sidste byggeafsnit og af skolemyndighederne fra nabokommunerne.
Medens en fanevagt af skolens elever førte skolefanen ind, sang
forsamlingen: Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag.
Borgmester Jens Chr» Jensen bød velkommen på kommunalbestyrelsens
vegne. Derefter talte stiftamtmand Ove Larsen, borgmester Jens Chr.
Jensen, skolekommissionens formand sekretær, cand.jur. Bengt Bengtson,
skolens arkitekt Hartmann Petersen og skoleinspektøren.

11.
Alle var enige obi at prise den smukke og formålstjenlige byg
ning og udtale ønsket om, at skolen måtte blive til gavn for den
ungdom, der skulle færdes der.
Derefter fremførtes et "hørebi1 lede": "Fra rytterskole til
moderne byskole". 1 tre billeder fra 1721, 1916 og 1942, de år,
hvor der blev bygget skole i Brøndbyvester, og med sang., musik
og recitation af kor og orkester og med en forbindende historisk
tekst hentet fra skolens embedsbøger, fremførtes"hørebi1 ledet"
for i korte træk at fremdrage sammenhængen mellem den gamle rytter
skole og det "skolepalads", der med det nuværende kommunekontor
som mellemled, er dens direkte afløser.
Teksten til kantaten i sidste afdeling var skrevet af lærer
Edvin Ditlevsen, musikken til kantaten og til de gamle vers om
rytterskolen, der i sin tid blev skrevet af rytterskolens sidste
lærer, afdøde førstelærer 0. A. Hansen, var komponeret af overlærer
Zetmann Jensen, og den forbindende tekst arrangeret af skoleinspektø
ren. Viceskoleinspektør Pind dirigerede kor og orkester.
Efter festen i salen blev der serveret vin og kransekage i
den store gymnastiksal. Derefter tog gæsterne skolen i øjesyn.
16. maj. Skolen forevistes for forældrekredsen, efter at borg
mesteren og skoleinspektøren havde fortalt om byggeriet,og "hørebilledet" fra indvielsesfesten var fremført.
13. juni. Traditionen tro afholdtes aftenen før årsprøven en idrætsaften med boldspil for pigerne og afsluttende pokalkamp i fod
bold for drengene og i år med et stort fremmøde af forældre som til
skuere. Pokalkampen blev vundet med 7 - 3 af IV.e - 111oe mod
lll.f = 11„e, hvorefter pokalen blev overrakt det sejrende hold.
Efter kampen uddeltes skoleidrætsmærker til de elever, der havde
taget idrætsmærket i løbet af foråret.
25 drenge og 16 piger fik mærket i bronze,
15 "
" 14 "
"
"
" sølv,
3 "
"
5 "
"
"
" sølv med emalje,
9 "
"
9 "
"
"
" guld og
4 "
"
"
"guld med emalje
Fra kl. 20 - 21 havde forældrene lejlighed til at bese børnenes
arbejder i tegning, sløjd og håndgerning i den nye sportssal, der
kun lige akkurat kunne rumme de mange besøgende.

12o
U» og 15» juni afholdtes årsprøve med stort forældrebesøg i de
mindre klasser.
18. juni. Afslutningsfest for de elever, der havde bestået »ellenskol eeksamen, eller som skulle udskrives fra II eller III.fri mellem
samt for elevernes foraldre» Skoleinspektøren bragte skolens farvel
og gode ønsker for fremtiden til de elever, der nu skulle forlade
skolen, pigekoret sang to af sangene fra indvielseskantaten, og de
26 elever fra IV mellem fik overrakt deres eksamensbeviser.
Der er altid noget vemodigt for lærerne = vist også for ele
verne - ved at tage afsked, efter at man har arbejdet sammen i op
til 9 - 10 år»
Imidlertid formede aftenen sig vist smukt og stilfærdigt på en
sådan måde, at vi kan stile hen efter, at denne form for afslutning
bliver en tradition»

123 elever fik i år feriebi1 letter til sommerferie!andet»
19» juni sluttede skoleåret; trods byggeri og overfyldning et godt
arbejdsår»

Alfred Betz.

13.
Nogle praktiske oplysninger til forældrekredsen.

Skolens kontortid;

kl. 12 - 13 hver dag, undtagen lørdag, samt ons
dag kl. 19 - 20.

Skolens telefoner; Kontoret; 96 15 08.
Lærerværelset; 96 24 16.
Skolebetjenten: 96 29 93.

Daglig skoletid;
8.00
8.50
9.50
11.10
12.10
13.15
14.10

-

8.50
9.40
10.40
12.00
12.55
14.00
15.00

Lørdage i tiden 1/5 - 30/9:
8.00 - 8.40
8.40 - 9.20
9.30 - 10.10
10.40 - 11.20
11.30 - 12.10
12.30 - 13.10
13.20 - 14.00

Fra 1. oktober til 30. april spiser børnene oppe i klassen.
Da der glemmes mange ting på skolen, henstilles det til forældrene
at mærke børnenes tøj og skolesager, eventuelt med barnets hovednummer.

