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BRØNDBYVESTER SKOLE

ÅRSBERETNING
1957—Í8
VED SKOLEINSPEKTØREN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

1

Ärsberetni ng
1957/58.

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

Fuldmægtig, cand. jur. Bengt Bengtson,
Bredager 56, formand.
Landsretssagfører B. Hyl lehøj Pedersen.
Kaptajn Erik Krag.
Bankfuldmægtig H. Christiansen.
Fuldmægtig, cand. jur. Kai Jensen.
Ingeniør J. Nørlem, Ved Kirkebjerg 49
Rådhusbetjent 0. Lehd Møller.
1 ) forældrevalgt repræsentant for Brøndbyvester skole.
Det kulturelle udvalgs medlemmer.

Viceskoleinspektør C. P. Hansen.
Fru Inger Hansen.
Kaptajn Erik Krag.
Landsretssagfører B. Hyl lehøj Pedersen.
Manufakturhandler Ove Jensen.

Forældrekredsens bestyrelse.

Fru Veirø, Parkalle 269, formand.
Fru L. Svensson, Banemarksvej 37, næstformand.
Konservator N. J. Termansen, sekretær.
Gartner Johs. Lyse Hansen, kasserer.
Fru Sigrid Andersen.
Fru Borgny Pedersen.
Bankfuldmægtig Mogens Fønss.

2.

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 der vidnesbyrd
den 15. november, den 15. februar og den 1. juni. Samtidig får børnene
deres skriftlige kvartalsprøver med hjem.
Dog skal 5. grundskoleklasse have karakterer i stedet for vidnes
byrd den 15. november og 15. februar og 4. grundskoleklasse den 1. juni en ordning som dog sikkert vil blive ændret sammen med reglerne for over
gangen fra underskolen til de højere klasser efter den nye skolelovs
i krafttræden.
I eksamensmellemskolen sendes vidnesbyrdbøgerne hjem den 15. oktober
og den 15. februar, medens der bliver givet standpunktskarakterer 1. gang
den 15. december i alle eksamensmellemskolens klasser og 2. gang den
15. april i realklassen og IV mellem og den 1. juni i I.em, II.em og I tl.em.

Optagelsesprøven til eksamensmellemskolen.

Ved optagelsesprøven til mellemskolen følges den stor-københavnske
ordning, hvorefter alle eleverne i 5. klasserne prøves sammen med de
elever, der ønskes optaget fra 1. fri mellem og fra 4. klasserne.
Optagelsesprøven fik følgende udfald i 1958:

Fra 5. klasserne.
Antal elever:
Heraf bestod:
I procent:
dr.: pi.:
i alt: dr.: pi.: i alt: dr.: pi.: i alt:
62
65
127 30
32
62 48,4 49,1 48,8

Af de elever, der bestod prøven fra 5. klasse, kom 2 elever i Rød
ovre Statsskole, 2 kom i fri mellem efter forældrenes ønske og 3 fraflyt
tede kommunen.
11 elever blev optaget fra den eksamensfri mellemskole og 12 elever
fra Vallensbæk skole.

Årsprøverne.
Realklassen og IV mellem havde skriftlig eksamen den 6., 7., 8.
og 9. maj og mundtlig eksamen i tiden fra den 22. maj til den 16. juni.
Den 30. maj og den 31. maj blev der afholdt skriftlig eksamen i de
øvrige klasser i eksamensmellemskolen, medens de mundtlige prøver af
holdtes i dagene fra den 7. juni til den 17. juni med 4 fag i 111.em
og 3 fag i II.em.
I grundskolen og i den eksamensfri mellemskole samt i I.em holdtes
der ingen eksamen, men en årsprøve, hvor forældrene den 18. og 19. juni
havde lejlighed til at overvære undervisningen, ligesom skolekommissio
nen fulgte undervisningen den 18. juni.

Realeksamen og mellemskoleeksamen.

15 elever bestod realeksamen med følgende resultat:

1 elev opnåede karakteren mg+
ti
mg
4 elever ti
h
h
ti
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h
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32 elever bestod mellemskoleeksamen med følgende resultat:

1 elev opnåede karakteren ugr i gennemsni t,
ti
II
mg+ i
4 elever II
h
II
11
mg i
6 "
i
II
II
mg* i
”
og
14 "
ti
II
ti
g+ i
7 "
0
7 elever - 3 fra realklassen og 4 fra IV mellem - blev optaget i
u gymnasieklasse i Rødovre Statsskole.

Elevtal, klassetal og forsømmelser.

4.

Skolen begyndte den 12. august 1957 med 932 elever, 464 drenge
og 468 piger fordelt på 36 klasser, og sluttede den 21. juni 1958 med
982 elever, 488 drenge og 494 piger.

Klassetal og elevtal pr. 31/12 1957.
i alt:

KL:

dr.:

pi.:

Real
1 V.em
11 Lea
II Leb
11 .ea
11 .eb
1 ,ea
1 .eb
IILfa
11 Lfb
11 .fa
1 Lfb
1 .fa
Lfb
l.fc
5.a
5.b
5.C
5.d

12
12
11
11
11
13
17
13
9
6
12
11
10
11
12
16
13
14
17

11
19
13
15
19
14
11
14
7
7
11
11
14
11
10
15
19
17
13

23
31
24
26
30
27
28
27
16
13
23
22
24
22
22
31
32
31
30

trsp.

231

251

482

KL:

dr.:

pi.:

i alt:

trsp.:
4.a
4.b
4.c
4.d
3.a
3.b
3.c
3.d
2.a
2.b
2.c
2od
La
l.b
1 oC
Ld
1 .e

231
16
12
15
14
16
15
13
14
16
15
17
16
15
14
12
12
12

251
14
18
15
16
14
14
15
14
15
15
13
14
10
11
12
12
11

482
30
30
30
30
30
29
28
28
31
30
30
30
25
25
24
24
23

36 kl.

475

484

959

Skolens klassekvotient: 27,7
I ovennævnte elevtal er medregnet 20 elever fra Vallensbæk kommune.
39 børn fra Brøndbyvester skoledistrikt gik i udenbys skoler, deraf 7
i statsgymnasier.
96 elever er tilflyttet skoledistriktet i 1957, medens 51 elever
fraflyttede skoledistriktet.
Forsømmelser.
Der har i kalenderåret 1957 været
11.572 forsømmelser på grund af sygdom,
1 .005 forsømmelser af anden lovlig grund og
14 ulovlige forsømmelser,
I alt 12.591 forsømmelser eller 6,1%.

Det høje procenttal skyldes en influenzaepidemi sidst på året 1957.

5.
Lærerpersonalet
ved skoleårets slutning den 31. juli 1957.
Stadsskoleinspektør:
ansat i Brøndbyernes kommune
Alfred Betz ..................... . ........... .................... 1/10 1932

Konsulent for særundervisningen:
Ejner Rønne-Jeppesen ........... ..................... 1/8

1955

Vi ceskolei nspektører:
Magnus Pind ............ . .................................. 1/8 1952
Fru Anna Skytte Christiansen ............................ 1/1 1929

Overlærere:
Gunnar Beknes ................. . ...................... . ........
K. B. Zetmann Jensen.......... . .............................
Hans Larsen
Knud Steffensen Lohse ........................................
Valter Nielsen........ . ........................................
Kjeld Stephansen ................................................
Frk. Ruth Brasby ............................ ...................
Frk. El len Juel .................................... ............

1/8
1/4
1/9
1/8
1/8
1/4
1/8
1/8

1942
1931
1952
1954
1952
1943
1952
1934

Fast ansatte lærere:
Bent Balle-Petersen ............. . ...........................
Erik Bornø .........................................................
Tage Christensen .................................................
Edvin Ditlevsen ..................................................
Flemming Jensen ............. . ..................................
Erik Johansen ......................................................
Arne Weiss Nielsen ............................................
Erik Kaas Nielsen .................. ...........................
Frands Nielsen ...................................................

1/8
1/8
1/8
1/8
1/9
1/8
1/10
1/8
1/2

Fast ansatte lærerinder:
Fru Marie Zetmann Andersen ........................
Fru Kirsten Blahaut ............. .............................
Frk. Tove Vexø Christensen ......................... .
Fru Kamma Ditlevsen ...........................................
Fru Inga Frederiksen .........................................
Frk. Elly Hansen .................... . .........................
Fru Kirsten Holch ............ . .............................. .
Fru Gythe Jensen ............... . ................ . ............
Frk. Ruth Jensen ................................. . ............

1/81957
1/8 1954
1/8 1956
1/8 1954
1/8 1955
1/8 1947
1/8 1956
1/9 1955
1/8 1956

1954
1956
1954
1954
1955
1955
1956
1955
1958

6.
Fru Inge Jespersen .................... . ..............................
Fru Rita Winslow Rasmussen ............................... .
Fru Karen Rossing .............................................. .
Frk. Anne-Lise Vi skum .......... . ....................................
Frk. Ellen Østergård .................................................

Ti melærer:
P. Vinther Kristensen ............. . ................ . ..............

1/5
1/12
1/1
1/8
1/1

1956
1957
1952
1954
1954

1/10 1956

Timelærerinde:
Frk. Else Kirkeby Langer-Andersen
Vikarer, der til stadighed eller jævnligt har haft arbejde ved skolen:

Forskolelærerinde fru Elisabeth Lundemann som vikar for frk. Øster
gård, der har været syg hele året.
Direktør Erik Elias som vikar i ledige embeder.
Med lærereksamen: J. Schmidt-Andersen, Aage Grandorf, fru Ruth
Bisgård.
Seminarieelever: Inge Hyldkrog og Arne Hyldkrog.
Studenter: Fru Grethe Lyse Hansen, Hanne Münster Andersen, Niels
Per Lassen, Erik Bang Termansen, Steffen Støvring Nielsen.
Stud, mag.: Fru Marianne Leifer.
Stud, polyt.: Svend Ole Clausen.

Inden for lærerpersonalet er der sket følgende ansættelser i skoleåret
1957/58.
Som stadsskoleinspektør:
Skoleinspektør Alfred Betz (1 - 8 - 1957)
Som konsulent for særundervisningen:
Lærer Ejner Rønne-Jeppesen (1 - 8 - 1957)

Som overlærere:
Lærer Knud Steffensen Lohse (1 - 1 - 1958)

Som fast ansatte lærere eller lærerinder:
Aspirant Flemming Jensen (1 - 6 - 1957)
Aspirant Erik Johansen (1 - 8 - 1957)
Timelærerinde fru Kirsten Holch (1 - 2 - 1958)
Aspirant fru Gythe Jensen (1 - 6 - 1957)

7.

Nyansættelser.
I fast lærerembede:
Frands Nielsen (1 - 2 - 1958) fra Asminderød-Grønholt kommune

! faste lærerindeembeder:
Fru Marie Zetmann Andersen (1 - 8 - 1957) fra Rødovre
Frk. RuthJensen (1 - 8 - 1957) fra Odense
Fru Rita Winslow Rasmussen (1 - 12 - 1957) fra Glostrup

Som timelærerinde:
Frk. E. Langer-Andersen (1 - 2 - 1958) fra
Afgang,
Lærerinde fru Kirsten
ønske og af helbredshensyn
Den 16. december 1958
var afgået ved døden efter
Glostrup.

Melsema, Urundi,
Belgisk Congo.

Blahaut blev pr. 31 juli 1958 efter eget
overflyttet til Brøndbyøster skole.
fik vi den triste meddelelse, at fru Blahaut
et strengt sygeleje på Amtssygehuset i

Skolebetjent: Hr. Jens Rasmussen, ansat 15 - 7 - 1942.

Skolelæge- og skoletandlæqeordningen.
Skolelæge er læge fru Inger Smed Pedersen.
Skolesundhedsplejersken, fru Olga Jakobsen, var blevet træt af de
mange års arbejde ved det stærkt voksende skolevæsen og ønskede derfor
at trække sig tilbage ved skoleårets slutning den 31. juli 1958.
Ved eksamensfrokosten benyttede vi lejligheden til at sige fru
Jakobsen en velment tak for mange års trofast og veludført arbejde.
Skoletandlæge fru Inge Bennike er fra 1 - 8 - 1958 blevet ansat
som leder af kommunens samlede skoletandpleje og er derfor blevet for
flyttet til den større klinik ved Brøndbyøster skole.
Vi takker fru Bennike for godt samarbejde i 1? år.
Tandlægeassistent er frk. Gunver Hansen.
Brøndbyvester skoles tandklinik ledes nu af tandlæge fru Spagner.
I skoleårets løb nåede man at udstrække tandbehandlingen til 4. klasse.

8.
Særundervisningen,

Konsulenten for særundervisningen, hr. Rønne-Jeppesen, meddeler,
at 69 af skolens elever er blevet førstegangsprøvet i skoleåret 1957/58
med det resultat, at 35 elever blev henvist til særundervisning i dansk,
3 til regnehold og 10 til træningshold.
1 blev henvist til oversidning, 1 til taleundervisning og 1 til
undervisning på anden skole.
Af 113 elever, som blev kontrol prøvet, fortsætter 10 på læsehold,
6 på regnehold og 8 på træningshold.
Skolens særundervisning omfattede derefter 13 hold: nemlig 9 dansk
hold, 1 regnehold samt 3 træningshold.

Fra skolens daglige liv.
Lejrskoler.
Den 17 - 24 august 1957 var II.fa i lejrskole i F.D.F.'s sommerlejr
"Dansebjerg" på Samsø med klasselæreren hr. Flemming Jensen og fru
Gythe Jensen, der beretter følgende:
Vi tog ture til skoven, stranden, en bondegård, et mejeri, Trane
bjerg kirke samt til en 300 år gammel stubmølle. En bustur øen rundt
gav os chance for at se de egne af øen, som vi ikke kunne nå på cykel.
Turen var i alle måder vellykket; børnenes opførsel var upåklagelig,
og vi havde fint vejr.
III .eb var i lejrskole på Bornholm fra 27. august til 3. september
med hr. Stephansen og hr. Hans Larsen.

I dagene 3 - 10. september 1957 var 19 elever fra 11,fb og 23 elever
fra 111 ,ea på lejrskole ved Viborg. Lejrskolen var indkvarteret på van
drehjemmet, og den blev ledet af viceskoleinspektør Pind, frk. A. Viskum,
hr. Svend Clausen og klasselæreren frk. Ruth Brasby, der beretter:
Vi fik mange skønhedsindtryk og indhøstede megen viden om emner,
der rammer centralt i skolens almindelige undervisningsstof, f.eks.
træk af geologien, heden og hedeopdyrkning, middelalderens historie m.m.
Mange lokale folk kom velvilligst til stede og fortalte for børnene,
hvilket skabte aktualitet og interesse.

9.

Erhvervsvejledning.
Alle elever, der skulle udskrives fra fri mellem til sommerferien,
fik lejlighed til at besøge de virksomheder, som de ifølge erhvervsvej
ledningen i klasserne og de deraf følgende erhvervsønsker var blevet
interesseret i, nemlig
13 elever fra III.fa (7 drenge og 6 piger)
8
"
" 111.fb (3 drenge og 5 piger)
8
"
"
11.fa (4 drenge og 4 piger) og
9
"
" 11.fb (5 drenge og 4 piger),
i alt 38 elever.
Håndværkere og handlende og de mest forskelligartede virksomheder
i Brøndbyerne, i Glostrup og i Københavns kommuner modtog børnene og skal hermed modtage skolens tak, fordi de hermed har villet være
os behjælpelig i vort arbejde med at få eleverne placeret efter lyst og
anlæg i erhvervslivet.

Skolemodenhedsprøver.
I maj måned 1958 afholdtes skolemodenhedsprøve for de 6 - 6$ årige
børn, der var blevet indmeldt til skolegang efter sommerferien,
Der var indmeldt 29 børn under 6| år, heraf blev der optaget 11,
som prøven viste skolemodne, 5 blev optaget på prøve (heraf nogle, der
var tilflyttet kommunen efter prøvens afholdelse) og 13 ventede til
1959 efter samråd med hjemmene.

Skoleradio og skolefilm.
Skoleradioens udsendelser bliver optaget på skolens båndoptager
efter lærernes ønsker og kan så aflyttes på et passende tidspunkt i
undervisningen.
Der er i skoleårets løb blevet optaget 55 udsendelser, og der er
blevet forevist 32 undervisningsfilm fra Statens Filmcentral.
Skolescene og skolescenens bio,

189 elever har overværet skolescenens tre forestillinger og 272
elever har set skolescenens forestillinger i Glostrup Bio, nemlig
96 elever fra 5. klasserne og 176 elever fra mellemskolen.

10.

Skoleidrætsmærker.

13 drenge og 26 piger
3
2
" og 2 piger
7 " og 5 piger

fik
fik
fik
fik

mærket
mærket
mærket
mærket

i
i
i
i

bronze,
sølv,
sølv med emalje og
guld

i skoleåret 1957/58.
Skolesparekassen.
I finansåret 1957/58 er der blevet opsparet 9.760 kr. mod 9.170 kr.
i det foregående år.
Lærerpersonalets provision på 292,80 kr. blev skænket til skolele
gatet.

Feriekolonierne.

Kommunelærerforeningen har i sommerferien 1958 haft tre hold ude
med elever fra kommunens tre skoler.
Fra Brøndbyvester skole deltog 103 elever fordelt således på de
tre kolonier:
36 elever (16 drenge og 20 piger) med 1. hold i Vingsted.
Lærere: Fru Rossing, hr. Tage Christensen og hr, Valter
Nielsen.
41 elever (13 drenge og 28 piger) i Aunsberg-lejren.
Lærere: Fru Ekholm, hr. Balle Petersen og hr. Vinther
Kristensen.
26 elever (14 drenge og 12 piger) med 2. hold i Vingsted.
Lærer: Hr. Weiss Nielsen.

11.
Hvad skolens dagbog fortæller.
Pr. 1. august 1957 blev skoleinspektør ved Brøndbyvester skole
Alfred Betz kaldet til stadsskoleinspektør ved Brøndbyernes kommunale
skolevæsen og

lærer Ejner Rønne Jeppesen kaldet til konsulent for særundervis
ningen ved samme skolevæsen.

12. august 1957. Kl. 8 samledes de store elever i boldsalen, og på
grund af inspektørens sygdom bød viceskoleinspektør Pind velkommen til
elever og lærere med særlig velkomst til de nye elever fra Stranden og
Vallensbæk og til de nye lærere fru Marie Zetmann Andersen, frk. Ruth
Jensen og hr. Valter Nielsen.
Hr. Pind beklagede, at inspektøren var syg, da man gerne på denne
dag ville ønske ham til lykke med udnævnelsen til stadsskoleinspektør.
Hr. Rønne-Jeppesen ønskedes til lykke med sin udnævnelse.

13. august. Kl. 10 mødte de nye 1. klasser - de fleste med forældre.
Alle samledes i salen, og hr. Pind bød på inspektørens vegne velkommen
til elever og forældre - især til dem der for første gang kom med børn
til skolen, og udtrykte ønsket om et godt samarbejde med skolen og god
trivsel for børnene i skolen.
28, august, 5. klasserne og mellemskolen var på udflugt med toget til
Haslev - og derefter med busser til Bregentved og Gisselfeld og den
smukke og typiske sydsjællandske egn omkring herregårdene.
3. september. 2. klasserne var på den traditionelle tur til Zoologisk
Have, medens 3. klasserne og 4. klasserne var i Holte med sejltur på
søen.

19. spetember. Brøndbyernes skolevæsen afholdt sit årlige idræts
stævne - denne gang på Brøndbyvester skoles baner. Stævnet begyndte
kl. 8,30 med indmarch, hvorefter stadsskoleinspektør Betz bød velkommen
og skolekommissionens formand, cand. jur. B. Bengtson åbnede stævnet.
Derefter afvikledes konkurrencerne slag i slag, indtil resultaterne
blev bekendtgjort kl. 15:
Brøndbyøster skole vandt stafet, 5. klasses drenge og langbold
pulje 1 og 2.
Brøndbyvester skole vandt stafet 5. klasses piger og fodbold
pulje 1 og 2.

12.
Den 1. oktober 1957.

"Tirsdag den i. oktober havde stadsskoleinspektør A. Betz 25 års jubilæum. Dagen igennem blev jubilaren stærkt hyldet fra alle sider.
Om morgenen overrakte et elevudvalg stadsskoleinspektøren en gave fra
skolens børn. Ved en festlig sammenkomst på lærerværelset om formiddagen
hyldede lærerpersonalet stadsskoleinspektøren. Senere mødte repræsen
tanter for myndighederne for at bringe deres hyldest.
Til aftenen havde lærerne i samarbejde med forældrekredsens besty
relse indbudt forældre, lærere og "gamle elever" til en fest for stads
skoleinspektøren i skolens boldspilsal. Der var optaget til sidste
plads, da festen tog sin begyndelse.
Festens officielle talere var forældrekredsens formand hr. Hillerup,
overlærer H. Larsen på lærernes vegne og overlærer frk. Brasby, der
talte for fru Betz; men adskillige af den store forsamling, blandt
andet overlærer G. Beknæs, idrætsforeningens formand hr. Lundø, skole
kommissionsmedlem A. Friis o.a. tog ordet for at hylde stadsskolein
spektøren for hans store indsats på skolevæsenets område.
Imellem talerne var der sang og musikalsk underholdning. Festens
konferencier var viceskoleinspektør fru Skytte Christiansen.
Aftenen sluttede med, at stadsskoleinspektøren takkede for festen
og omtalte den 25 år lange lærergerning ved Brøndbyvester skole."
Til overlærer Hans Larsens referat vil jeg gerne selv tilføje:
Dagen igennem modtog jeg fra elever, forældre og kolleger og fra
myndighederne så mange beviser på venlig vurdering af min gerning
og så mange smukke gaver, at dagen blev et uforglemmeligt minde for
mig og for min hustru.

5« oktober. Besøg af B.V.I.F.'s gæster fra Sydslesvig. 24 drenge og
piger fra Frederiksstad og Eckernførde under ledelse af henholdsvis
skoleinspektør Henriksen og lærerinde frk. Petersen.
Sydslesvigerne fulgte først undervisningen i de to første timer;
derefter byvandring til alle vore gamle bygninger i landsbyen, så fod
boldkamp og til sidst frokost i skolelæsestuen, hvor borgmesteren re
præsenterede myndighederne som vært. Vore flinke piger i skolekøkke
net havde under fru Hoick's og fru Frederiksens vejledning lavet en
nydelig frokost.

13.
&D oktober, Skoleinspektør Henriksen, Frederiksstad, fortalte meget
levende og meget interessant om Frederiksstad og Hans Helgesen, først
for 117 elever og derefter for 210 elever i boldspilsalen.

26o november. Generalforsamling og møde i Brøndbyvester skoles forældre
kreds, Ved generalforsamlingen trak forældrekredsens første formand
og formand gennem 6 år, snedker Hillerup, sig tilbage efter eget ønske
og med skolens tak for interesseret og loyalt samarbejde.
I stedet for hr. Hillerup valgtes bankfuldmægtig Mogens Fønss
ind i bestyrelsen, medens fru Veirø blev formand.
Mødet efter generalforsamlingen omhandlede det for skolen aktu
elle spørgsmål om skolerejser.
Skoledirektør Anker Andersen gjorde i et foredrag rede for sine
erfaringer med World Friendship Association. Bagefter udspandt der sig
en interessant diskussion, som belyste de forhold, man må tage i be—
tragtning, når man vil arrangere skolerejser.

20o december. Juleafslutning i klasserne fra kl. 8,30 til kl. 10.
På grund af det stærkt stigende elevtal havde vi i år opgivet at gå
til juleandagt i Brøndbyvester kirke med mellemskolen.
1 9 5 8.
Forældremøder.
II .eb. Fru Ditlevsen vil samles med elever og forældre 8 gange
i årets løb for at tale om England og se film derfra med en englands
tur for øje.
III .eb. Den 14. januar 1958 havde frk. Vi skum og hr. Bornø et
møde med 26 forældre for at drøfte muligheden for en tysklandstur med
klassen i sommerferien 1958. Der blev fra forældrenes side givet
enstemmig tilslutning til et arbejde for at søge turen gennemført.

På grund af influenza-epidemien i efteråret 1957 måtte forældredagene og de fleste af forældremøderne rykkes frem til det nye år.
Klasseforældremøderne i 1. klasserne var som sædvanlig godt besøgt
med 127 forældre i de 5 klasser.

14.
Den 25. og 27, februar. 2. besøg i anledning af optagelsesprøven til
i. mellemskoleklasse med samtale med klasselærerne. 92 forældre, repræ
senterende 77 hjem ~ eller 622 af hjemmene - mødte for at blive orien
teret om deres barns standpunkt.

24. - 27. februar. Forsidredage, hvor forældrene havde lejlighed til
at overvære skolens ordinære undervisningstimer, var kun besøgt af i alt
208 forældre.

13. marts. Forældremøde, hvor Palle Lauring talte om HISTORIESYN.
Det var et meget inciterende foredrag, der blev fulgt med den mest le
vende interesse af omkring 100 forældre og lærere.
26. marts. Forældremøde for l.ea og l.eb. Emne: Mellemskolearbejdet.
Dansklærerne og regnelærerne indledte om emnet. De 46 forældre, der
var mødt, tog med stor iver del i den efterfølgende samtale og i de
følgende personlige samtaler med faglærerne; nogle blev først færdige
kl. 22.
9. apri1, Forhandlingsmøde med indstilling af 3 forældre, hvoraf
kommunalbestyrelsen skal vælge en til forældrenes repræsentant i den
nye skolekommission. Forsamlingen enedes om følgende indstilling:
Kedelsmed Børge Hansen, fru Svensson og ingeniør Nørlem.
Kommunalbestyrelsen valgte senere ingeniør Nørlem som forældreval gt
repræsentant i den kommende skolekommission, hvis funktionstid er
fra 1. maj 1958 til 30. april 1962.

Skolekomedie. Den 29. og 30. januar og den 1. og 2. februar opførte
elever fra III. mellem Erik Kästners stykke "Emil og detektiverne"
for 4 fulde sale eller i alt 1223 tilskuere, 764 børn og 459 voksne.
Komedien, der forløb udmærket under hr. Elias's kyndige instruk
tion, gav et smukt overskud på 854,62 kr., som indsættes på et sær
ligt fond til imødegåelse af eventuelt underskud ved fremtidige
skolekomedier.
Skolebal. For første gang holdt vi skolebal for a 1 le skolens
elever. Forsøget faldt så strålende ud, at det skal forsøges igen.
En af arrangørerne har givet følgende beretning:

15.
Over halvdelen af skolens elever deltog, i alt 520. Stemningen
var ved alle tre baller god,og børnene var "i stiveste puds". Pigerne
var i deres taft og nylon og nyordnede hår, meget fine. Også drengene
var i deres jakkesæt, hvide skjorter og butterfly, meget fine.
Alle dansede lige gerne til "rock-and-rol1" som til en stille
vals spillet af det udmærkede 3-mands orkester: "Radio-Band".
I aftenens løb kunne man læske sig med is og pølser fra baren.

17» juni. Skolens årlige idrætsaften med pokalfinale i fodbold og
udstilling af elevarbejder i boldsalen. Realklassen og IV.em vandt den
gamle pokal i fodbold for tredie gang, medens 11.ea og II.eb vandt en
ny pokal skænket af lærerpersonalet.
Der var mange forældre både på boldbanen og på udstillingen af
de mange smukke elevarbejder.
18. juni og 19. juni. Årsprøve i fri mellem, I.em og i underskolen
med talrige forældrebesøg og besøg af skolekommissionen den 18. juni.
Den 19. juni. Afslutning for realklassen og IV.em samt for de elever
fra fri mellem, som skulle forlade skolen til sommerferien.

21. juni. Sommerferi e.
Det er vist rimeligt at bemærke, at kommunen i forsommerens løb
1 958 er begyndt på at bygge en ny skole: "Gi Idhøjskolen", som skal
aflaste Brøndbyvester skole og senere måske også Brøndbyøster skole.
Da vi i skoleåret 1958/59 vi 1 få A3 klasser med ca. 1.100 elever,
medens skolen er normeret til ca. 800 - 900 elever, ser vi selvfølgelig
med glæde den nye skole rejse sig, så vi fra sommerferien 1959 igen
kan få mere normale arbejdsvilkår, og dermed bedre betingelser for det
daglige arbejde.

Alfred Betz.

16.

Nogle praktiske oplysninger til forældrene.
Skolens kontortid: kl. 12 - 13 hver dag, undtagen lørdag, samt onsdag
kl. 19 - 20.

Skolens telefoner: Kontoret: 96 15 08
Lærerværelset: 96 24 16
Skolebetjenten: 96 29 93
Konsulenten for særundervisningen: 96 29 93
Skoletandlægen: 96 41 16
Aftenskolens kontor: 96 41 16
Daglig skoletid:
1. time 8,00 - 8,50
2. " 8,50 - 9,40
3. "
9,50 - 10,40
4. " 11,10 - 12,00
5. " 12,10 - 12,55
6. " 13,15 - 14,00
7. " 14,10 - 15,00

8,00
8,40
9,30
10,40
11,30
12,30
13,20

Lørdag:
- 8,40
- 9,20
- 10,10
- 11,20
- 12,10
- 13,10
- 14,00

Fra 1. oktober til 30. april spiser børnene oppe i klassen.
I samme tidsrum uddeles vitaminpiller til alle skolens elever og
mælk til elever fra 1. klasse til og med 7. årgang, for så vidt
hjemmene ønsker det.
Da der stadig glemmes mange ting på skolen, henstilles det til for
ældrene at mærke børnenes tøj og skolesager, eventuelt med barnets
hovednummer.

